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Com nosso 
outsourcing em 

impressão e cópias, sua 
empresa diminuirá a 

demanda de serviços com os 
departamentos de TI e compras 

de suprimentos. A padronização de 
parques de impressoras reduz custos, 

aumenta a vantagem competitiva e a 
produtividade de sua equipe. 

Obtemos o melhor gerenciamento de 
processos e procedimentos, dispondo de 
segurança, �exibilidade e agilidade na 
execuçãos dos trabalhos.

Com nossos serviços, sua empresa pode 
se concentrar no que realmente interessa, 
no seu Core Business.

A MR oferece um programa de Gestão da 
Informação que garante a organização dos acervos 
administrativos da sua empresa, agilizando o 
acesso, subsidiando tomadas de decisões, além de 
treinar e dar suporte aos funcionários que se 
dedicam diariamente com questões relacionadas à 
organização de documentos, fomentando a 
preservação da identidade do seu negócio.

Hoje, o ambiente de 
negócios precisa que todas 
as organizações, ofereçam 
operações com mais e�ciência, 
�exibilidade e velocidade. E esse 
ambiente se apresenta a partir de temas 
fundamentais e que in�uenciam as 
estratégias e operações organizacionais como, 
a sustentabilidade, por exemplo.  

Por isso, a gestão de processos passa a exercer 
um papel fundamental nas organizações e a 
ambiência externa atual tem elevado a gestão 
de processos a um novo patamar de 
importância para as organizações modernas.

A MR entende que a gestão de processos 
atualmente interliga a estratégia e a operação, 
permitindo a gestão integrada da organização, 
dentro de objetivos anteriormente de�nidos de 
custo, qualidade e e�ciência, sempre alinhados 
com os objetivos estratégicos da empresa.

CARD COPY 
Copie ambos os 

lados de um cartão 
de identi�cação e 

imprima-os no mesmo 
lado de uma única página.

REMOTE COPY 
Digitalize e encaminhe documentos 

remotamente para equipamentos em rede.

SCAN TO NETWORK 
Permite a um utilizador digitalizar documentos 

diretamente a partir de um Multifuncional MR 
para uma pasta situada na rede.

DESDE 1995 A MRCOMPUTER OFERECE EM TODO BRASIL 
SOLUÇÕES EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, 

GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS.
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ALGUNS CLIENTES

DESDE 1995

A MRCOMPUTER 

OFERECE EM TODO 

BRASIL SOLUÇÕES 

EM OUTSOURCING 

DE IMPRESSÃO, 

GERENCIAMENTO E 

ARMAZENAMENTO 

DE DOCUMENTOS.

Por que utilizar
serviços gerenciados de TI

CLOUD COMPUTING

SEGURANÇA

Cada vez mais empresas têm optado 
pelos serviços gerenciados de TI, 
também conhecidos como Managed 
Services, porque eles geram maior 
e�ciência operacional, evitam o 
tempo ocioso de ativos de tecnologia, 
garantem a segurança, alinham 
processos, pessoas, ferramentas e 
gestão da TI, melhoram o 
desempenho da TI como um todo. 
Tudo isso com um custo bem mais 
baixo e faturamento previsível, onde 
você, cliente, saberá com grande 
precisão seus gastos no 
gerenciamento de TI.

Terceirizar essa atividade através de 
uma empresa especializada no 
assunto como a MRCOMPUTER, reduz 
custos operacionais e de 
infraestrutura, diminui a carga de 
trabalho da equipe de TI interna, 
aumenta a qualidade do serviço e 
permite que a empresa foque nas 
suas principais atividades 
operacionais que geram mais 
valor/resultados.

Os nossos serviços em nuvem (cloud 
computing), oferecem aos nossos  

clientes uma fácil acessibilidade, 
além de eliminar os investimentos 

com infraestruturas locais.

Os nossos sistemas em 
nuvem, vão trazer 

segurança, agilidade 
e �exibilidade 

para o seu 
negócio.

A segurança dos dados e da rede 
devem ser uma prioridade para
a empresa. Realizamos uma 
análise detalhada das 
necessidades da empresa e 
indicamos as melhores soluções.

Contamos com a mais avançada 
tecnologia em antivírus, sistemas
de backup e produtos de 
proteção contra invasões. 
Desta forma garantimos a 
integridade, segurança e 
alta disponibilidade 
dos recursos 
tecnológicos 
utilizados.

HELP DESK
Os nossos pro�ssionais são 
especialistas nas linguagens, 
programas e equipamentos 
utilizados.

Possuímos suporte técnico, 
presencial e remoto para 
atendimento as necessidades 
do cliente, com segurança e 
recursos tecnológicos.

PARCEIROS
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Gerenciamento de conteúdo, 
processos e casos, unindo todos 

os seus sistemas e informações 
com acesso remoto.



ALGUNS CLIENTES

CONHEÇA A PLATAFORMA 
GERENCIAMENTO

DESDE 1995 A MRCOMPUTER OFERECE EM TODO BRASIL SOLUÇÕES 

EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, GERENCIAMENTO E 

ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS.

ACESSO REMOTO

A plataforma de informações empresariais  
fornece experiências de usuário personalizada 
para cada cenário, capacitando os funcionários 
com as informações necessárias para fazer seu 
trabalho.

O OnBase® automatiza processos, gerencia todo o 
conteúdo empresarial importante em um local 
seguro e se integra a outros aplicativos para que 
você possa acessar suas informações quando e 
onde precisar.

Com informações bem gerenciadas, você tem a 
visibilidade do status dos seus processos, 
documentos e informações, além de cumprir 
requisitos de retenção.

Combine a capacidade de gerenciar 
documentos, dados e processos em 
um único sistema, para que as 
informações �uam adequadamente por 
toda a organização. Automatize tarefas 
repetitivas e equipe seus funcionários para 
tomar melhores decisões.

CAPTURA
Com mínima 

interação humana, 
pode-se capturar 

qualquer tipo de arquivo 
em formato físico ou 

eletrônico e extrair rapidamente 
as informações necessárias, 

enviando-as automaticamente
a todos os sistemas pertinentes.

integraçao
Utilize informações de outros aplicativos para 
automaticamente iniciar processos do OnBase 
como composição de documentos, 
preenchimento de formulários e acionamento 
de �uxos de trabalho.

monitoramento
Visualizar informações sobre o status dos 
processos e sistemas auxilia a tomar medidas 
quando e onde for necessário. O sistema 
também facilita auditorias e apoia iniciativas 
de conformidade, identi�cando a existência e 
a precisão das informações.

armazene,
proteja e
destrua

Minimize o risco e promova a 
conformidade, armazenando, 
protegendo e destruindo suas 
informações de modo seguro,
de acordo com seus regulamentos.

As informações �cam imediatamente disponíveis 
para quem necessita delas, onde quer que esteja, 
em praticamente qualquer dispositivo ou 
aplicativo. Seus usuários acessam conteúdo da 
forma mais conveniente, no escritório, fora do 
escritório ou em trânsito.


