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Um mundo de soluções e inovações em Tecnologia



Muito além de produtos e soluções

Nós transformamos soluções em valor com os nossos 
parceiros de negócios de todos os portes.

Somos uma multinacional consolidada no mercado a mais 
de 20 anos.  

Fornecemos as melhores e mais avançadas soluções de Infraestrutura de TI. 

Com uma gama diversificada de clientes, dispomos de uma equipe de 
profissionais altamente qualificados nas áreas digital, comercial, técnica e 
de desenvolvimento voltadas a criar, prover, implementar e  dar suporte, 
para criar valor e superar os desafios do futuro.

Missão
“ Ser a maior empresa de soluções 
tecnológicas para as grandes e 
medias empresas do Brasil e no 
mundo, com excelência e eficiência 
em seus produtos e serviços”.

Visão
Viabilizar o sucesso de nossos 
clientes não só oferecendo 
produtos e serviços, mas soluções 
inovadoras em tecnologia e 
sistemas da informação.

Valores
Modernidade, eficiência, respeito, 
ética e excelência não só para toda 
a equipe que engloba a empresa, 
mas para todos nossos clientes e 
concorrentes.



Segurança Mídia IndoorInfraestruturaData Center Cloud

A MDF Technology tem a solução que sua empresa necessita, com um vasto 
portfolio de soluções em TI e publicidade online. 

Agregue valor ao seu negócio, crie uma estratégia e renove seu parque 
tecnológico em conjunto conosco. A MDF Technology tem as melhores soluções 
para atender a necessidade de seu negócio e trazer retorno para seu investimento.



INFRAESTRUTURA COMPACTA

Com a nossa solução sua empresa terá um a redução no 
custo com gastos de ar condicionado de até 80%, redução 
de custos com servidores de até 60% e com sistemas de 
segurança e manutenção de redes.

New Smart Cloud Server é a mais nova solução de 
mercado para a implantação de um ambiente de TI 
completo em poucas horas.

PENSOU EM REDUZIR OS SEUS CUSTOS COM ENERGIA E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EM 59%?



STORAGES

• Storages NAS da Qnap conta com soluções ideias para cada tipo de
necessidade. Servidores NAS para backup, armazenamento de
mídia, vigilância IP, RAID, virtualização e demais funcionalidades.

• O PowerStore é uma plataforma de infraestrutura exclusivamente
adaptável que complementa e amplia seus investimentos existentes.
Combinando as vantagens do hardware de armazenamento de
ponta com a flexibilidade e a simplicidade do design moderno de
software, o PowerStore proporciona liberdade sem precedentes para
a evolução da TI, mantendo o ritmo em um mundo de

• mudanças rápidas.



CABEAMENTO ESTRUTURADO

Cabeamento estruturado é uma 
maneira padronizada de cabear um tipo 
de rede (independentemente de seu tipo: 
telefonia, internet Fibra,CAT5, CAT6) 
minimizando custos e maximizando 
possíveis expansibilidade futuras.

• Certificação 



BACKUP DE ALTA PERFORMACE

ExaGrid é uma solução de backup
baseada em disco, econômica e
escalável, que se integra com a solução
de backup existente. A abordagem
inovadora da ExaGrid minimiza a
quantidade de dados a serem
armazenados, fornecendo desduplicação
avançada de dados. ExaGrid utiliza a
tecnologia de deduplicação de dados
que armazena alterações no nível da
zona, de backup em backup, em vez de
armazenar cópias de arquivo completas.

.



BACKUP ALTA PERFORMANCE

Data
Isolation

Intelligent
Retention-Lock

Tiered
Storage

Diferenciais

• Backups mais rápidos e janelas de backup
mais curtas com ponto de recuperação ideal
no site de recuperação de desastres

• Restauração mais rápida do sistema completo
(da cópia de backup completa em disco)

• Recuperação Instantânea da VM
• Nenhuma expansão das janelas de backup à

medida que os dados aumentam
• Dados frios protegido com criptografia AES de

256 bits (somente
modelos criptografados); os dados nunca
ficam expostos no
armazenamento em disco usando as unidades
de autocriptografia (SEDs) validadas pelo
FIPS 140



BACKUP ALTA PERFORMANCE

• Solução básica para Backup e Arquivamento Ideal para: Backup e 
arquivamento de dados para Desktop e Workstations; também ideal para 
clientes com demanda para arquivamento em plataforma e ou leitura de 
fitas LTO.

• Alta-Capacidade, Compacta e Veloz Ideal para: Empresas de médio para 
grande porte que enfrentam desafios no aumento da demanda por 
capacidade com diminuição da janela de backup.



PRODUTOS E PARCEIROS



SOLUÇÕES/SERVIÇOS
Nossos Racks conta com design modernos e desenvolvido 

para otimizar e explorar o melhor da tecnologia para 
armazenamento de dados em empresas de grande e médio 
porte. 

Utilizamos Nobreaks trifásicos para proteção de cargas 
críticas, corrigindo problemas de energia com 
soluções inovadoras e de qualidade para Data
Centers e aplicações.

https://youtu.be/IXv5Loj_jyY
https://youtu.be/IXv5Loj_jyY
https://www.youtube.com/watch?v=CIHHn55fNTg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CIHHn55fNTg&feature=youtu.be


PROJETOS DE WI-FI

A rede sem fio (wireless) ou Wi-Fi Corporativa é a solução 
mais viável e popular em relação à necessidade das 
empresas de estarem conectadas constantemente. 

O uso desse tipo de rede pode trazer muitas vantagens a 
qualquer ambiente em que for implementado, como a 
mobilidade, a flexibilidade, o custo e a facilidade de 
instalação.

Realizamos o estudo do ambiente, da infraestrutura 
disponível e da necessidade para propor um projeto 
específico para cada caso.

PARA SUA EMPRESA TER O MELHOR SINAL DE WI-FI PARA 
VISITANTES OU COLABORARES É PRECISO PLANEJAR



SEGURANÇA - FIREWALL
• Fortinet (NASDAQ: FTNT) protege a maior empresa,

provedor de serviços e organizações governamentais
em todo o mundo. A Fortinet capacita seus clientes
com proteção inteligente e contínua em toda a
superfície de ataque em expansão e o poder de
atender aos requisitos de desempenho cada vez
maiores da rede sem fronteiras - hoje e no
futuro. Somente a arquitetura do Fortinet Security
Fabric pode oferecer segurança sem comprometer a
solução para os desafios de segurança mais críticos,
seja em ambientes de rede, aplicativos, nuvem ou
móveis. A Fortinet é a número um entre os
dispositivos de segurança mais vendidos em todo o
mundo e mais de 450.000 clientes confiam na
Fortinet para proteger seus negócios.

A Hillstone possui uma linha de  produtos de 
gerenciamentode segurança: firewall, IPS, URL  filtering,
threat & malware prevention e segurança denúvem. Foi
reconhecida pelo 7º ano consecutivo no quadrante Mágico
da  Gartner de Fireawal



SEGURANÇA - ANTIVÍRUS

Fortaleça a sua segurança para terminais com mais de 30 
módulos de segurança, incluindo uma Detecção e Resposta para 
Terminais de baixa sobrecarga, analítica de riscos e 
fortalecimento de terminais. Tenha a proteção completa com 
velocidade, precisão, baixa sobrecarga administrativa e um 
impacto mínimo no desempenho.

Soluções de proteção para o seu negócio



SOLUÇÕES INTEGRADAS

• Empresa

• A Nutanix entrega infraestrutura invisível para a
computação empresarial da próxima  geração ao 
convergir naturalmente computação, armazenamento
e virtualização em uma solução hiperconvergente
eficaz. Os centros de dados corporativos mais  
avançados do mundo contam com a tecnologia de
web-scale da Nutanix para alimentar suas cargas de
trabalho de missão crítica em qualquer escala

• Soluções
Virtualização de servidores;
Hybrid Cloud, SAP Hana & Big Data
Infraestrutura de Desktop virtual



SOLUÇÕES SOFTWARES
• SoluçõesProntaspara atenderàs  adequaçõesnecessáriasda LGPD

• Proteção para Fileserver – Criptografia e  controle deacesso

• Proteção Big Data

• Tokenização com mascaramento dinamico –

• Mantem o formato, anonimizaçãodo dado

• Gerenciamento e armazenamento de  chaves e certificados

Desafie sua
segurança

Identifique as  
brechas de  
prevenção

Utilize sua  
infraestrutura  
de segurança  
ao máximo

Eficiência
operacional



SOLUÇÕES CLOUD COMPUTING

• Uma solução para realizar cópias de dados armazenados no ambiente do cliente para a nuvem da MDF Technology . 
A Solução permite proteger seus dados contra possíveis ataques Ransomware e outras ameaças da Internet. Proteja 
os dados da sua empresa, de forma simples e automatizada. Através de um software denominado “agente de 
backup”, instalado em máquinas virtuais ou físicas do cliente é possível configurar rotinas programadas para o job de 
backup. 
O restore é efetuado através do próprio agente de backup. 
Os dados podem ser criptografados para maior segurança.

•



TELEFONIA IPBX

Um PABX Virtual para empresas é um sistema telefônico baseado em nuvem e acessado por 
meio de sua rede IP. Ele tem o poder de realizar todas as suas necessidades de comunicação 
empresarial e muito mais.

Ao substituir seu PABX local, removemos os pontos de falha e criamos um único ponto de 
controle para toda a infraestrutura de telefonia. Desde que sua equipe tenha acesso à 
internet em seus dispositivos móveis, todos os funcionários terão o poder de comunicação 
onde e quando quiserem.

AUMENTE A PRODUTIVIDADE DE SUA EQUIPE E REDUZA CUSTOS COM TELEFONIA



SOLUÇÕES HIBRIDAS DE E-MAIL
Especializados em E-mail Corporativo

• API para integração com aplicações e workflow.
• Multi Plataforma: Integra MDF E-mail e Exchange no mesmo Domínio.
• Integração com Office 365 e GSuite
• Múltiplas camadas de segurança sem comprometer a produtividade.
• Política de bloqueio personalizável por horário, IP ou Protocolo

• Adicionais de acordo com sua necessidade: 
• Auditoria de caixas postais.
• Sincronização com AD.
• Disparador de e-mails transacionais SMTP para alto volume.

A mais completa solução nacional de e-mail, com confiabilidade comparável às principais soluções globais. 
• Anti-Spam e Backup 30 dias em todas as caixas postais.
• Skybox integrado e Open Office Online para compartilhamento e sincronização de arquivos.
• Até 200GB por caixa postal.
• Painel de controle mais completo do mercado economiza tempo nas atividades administrativas.
• Autoatendimento para reset de senhas.



PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Os serviços de Monitoramento e Segurança elevam 
a segurança da sua empresa; diminuindo riscos de 
desvios internos, ataques, e outros tipos de prejuízos.

CFTV (Circuito Interno de Televisão), permitindo a 
visualização de diversos ambientes simultaneamente, 
utilizando câmeras com detecção de movimento, uso 
noturno, entre outros. As imagens são feitas em 
tempo real, e podem ser acompanhadas pela internet.

Segurança em monitoramento de imagens com qualidade e agilidade



CASES DE SUCESSO





INTERATIVIDADE E MAIS LUCROS PARA SEU NEGÓCIO

Comunicação Indoor para sua empresa, 
estabelecimento ou negócio que atrai mais 
clientes e agrega valor para sua Marca.

Abra espaço para todos participarem da TV 
Corporativa. 

Gerencie todas as telas distribuídas em sua 
empresa de onde você estiver. Publique 
conteúdos, agende campanhas, notícias e 
monitore tudo em tempo real.

Comunique de forma moderna, atrativa, acessível, e engajadora



MARKETING INTELIGENTE 

Funciona assim: tendo um hotspot atrelado à sua rede, o seu visitante 
precisa preencher um rápido cadastro com campos customizáveis 
para se conectar a internet. Basicamente, um sistema de hotspot
funciona como uma landing page de captura de contato para 
pontos de venda físicos.
A seguir, logo no momento da conexão, é possível exibir 
banners promocionais. Imagine só divulgar um desconto,
uma novidade ou um evento direto no dispositivo do 
seu cliente.

Após a conexão e exibição do banner, ainda é possível 
direcionar o visitante da sua rede a uma URL específica. 
Ao levá-lo para as suas redes sociais, por exemplo, você acaba 
melhorando a sua divulgação e relevância online, o que gera mais 
vendas a longo prazo.

COMO VENDERIA MAIS?



OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO
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