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SOBRE NÓS 

Na ASG, estamos empenhados em trabalhar 
com você para oferecer os resultados 
esperados para expandir os seus negócios.  

Em nosso portfólio temos parcerias com 
fabricantes líderes de mercado e inovadores, 
para oferecer as soluções e o conhecimento que 
a sua empresa precisa para crescer. E não 
paramos por aqui. Alinhados com os produtos e 
serviços dos melhores fornecedores.  

 FALE CONOSCO 

Rua Corcovado, 247 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90540-100 
51 3376.1210 
Contato@asg.com.br 
http://www.asg.com.br 
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“ Liberte-se da complexidade e 

do custo da TI herdada e adote o 

poder da nuvem. 

Sua jornada na nuvem 

corporativa começa aqui.” 

 

 

ENTERPRISE NETWORK 

REDES 

O gerenciamento do Datacenter exige uma 
maneira simples e ágil de orquestrar cargas de 
trabalho onde quer que estejam em execução e 
a capacidade de aplicar consistentemente 
políticas de rede, segurança e operacionais em 
todo o ambiente.  

Encontre os melhores equipamentos que 
facilitam a conectividade na sua empresa: 
switches, roteadores, modems, gateways, 
firewall e muito mais.  

 

 

ENTERPRISE IT 

SERVIDORES 

Encontre excelentes opções de Servidores, nas 
categorias torres, racks e blades, que oferecem 
escalabilidade, gerenciamento e segurança 
integrada. Ideal para empresas que exigem 
qualidade, flexibilidade e desempenho com 
custos acessíveis.  

STORAGES 

Organize e mantenha os dados da sua empresa 
armazenados e disponíveis em uma rede local 
segura, podendo ser desde um simples HD até 
um complexo sistema de armazenamento de 
arquivos, para fazer backup ou ser uma área 
para centralizar, processar ou compartilhar 
dados.  

 

ENTERPRISE IT 2.0 

HIPERCONVERGÊNCIA 

Crie uma nuvem corporativa com computação 
hyperconvergente, armazenamento, 
virtualização e rede gerenciada por software de 
forma simplificada. Mova aplicativos e dados 
sem esforço entre nuvens públicas e privadas 
obtendo uma verdadeira experiência em nuvem 
híbrida. 

• Virtualização de Desktops ou VDI 

• Virtualização e Nuvem 

• Serviços de Armazenamento Consolidado 

• Nuvem Privada e Nuvem Híbrida 

 

 



 

 

 

 

 

“A ASG tem mais de 15 anos de 

experiência na parceria com 

pequenas e médias empresas 

para ajudá-las a prosperar.” 

 

 

PRODUTIVIDADE 

SOFTWARES 

Transforme a produtividade da sua empresa, 
melhorando o fluxo de trabalho da sua equipe, 
garantindo maior controle e segurança das 
informações e reduzindo significativamente os 
riscos e os custos com a escolha certa dos 
melhores softwares do mercado. 

 

END USER COMPUTING 

DESKTOPS 

Desktops empresariais robustos e em diversos 
formatos, mais seguros, gerenciáveis e 
confiáveis do mundo que cabem em qualquer 
espaço de trabalho. 

NOTEBOOKS 

Laptops de nível empresarial, gerenciáveis, com 
recursos avançados de segurança, e memória e 
armazenamento configuráveis. 

 

PERIFÉRICOS 

MONITORES 

Encontre monitores essenciais para as 
atividades diárias com 3 anos de garantia 
inclusa. Opções Full HD, possibilitam múltiplos 
ajustes – altura, inclinação, giro e rotação de 
tela 

 

NO-BREAKS 

Nossas soluções para data centers são 
soluções escaláveis e adaptáveis para as 
infraestruturas físicas de Data Centers e salas 
de TI de 1 a 5 racks com baixo custo total de 
propriedade. Protegem e otimizam data centers 
e redes para as arquiteturas de nuvem e 
grandes volumes de dados. 



 

 

 

  

“Especialistas do Kaspersky Lab 

estimam que no primeiro 

trimestre de 2019 os ataques 

DDoS foram superiores em cerca 

de 84%, comparando-se com o 

mesmo período de 2018.” 

 

 

WIRELESS WI-FI 6 

PLATAFORMA BASEADA EM IA 

Defina, monitore e imponha as expectativas de 
nível de serviço (SLE) para as principais 
métricas de desempenho com e sem fio, como 
taxa de transferência, capacidade, roaming e 
tempo de atividade. Forneça recomendações 
preditivas para evitar ou corrigir problemas de 
maneira rápida. Use o mecanismo de IA 
diretamente na plataforma para obter 
informações exclusivas no nível do cliente 

 

SEGURANÇA DE REDE 

DDoS 

Os ataques distribuídos de negação de serviço 
são o crime cibernético mais caro e de mais 
rápido crescimento. Os ataques DDoS causam 
tempo de inatividade, perda de receita e podem 
corroer a reputação, custando às empresas 
bilhões de dólares a cada ano.  

CGNAT 

Com o esgotamento global de pools gratuitos de 
endereços IPv4 e a adoção contínua do IPv6, os 
provedores de serviços estão enfrentando novos 
desafios para sustentar o crescimento e a 
continuidade dos negócios. 

 

REDE PARA ISP 

SWITCHES 

Switches que protegem e automatizam suas 
redes de datacenter. Eles constroem uma base 
sólida para tecidos flexíveis e de alto 
desempenho que melhoram a confiabilidade e a 
agilidade da rede, ajudando a simplificar o 
caminho para o multicloud.  

 

ROTEADORES 

Um portfólio robusto de plataformas de 
roteamento habilitadas para SDN que fornecem 
capacidade, densidade, segurança e 
desempenho do sistema líder da indústria com 
longevidade incomparável. Os roteadores da 
série MX são a chave da transformação digital 
para provedores de serviços, operadores de 
nuvem e empresas na era da nuvem. 
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JUNIPER NETWORKS 

 

 

 
 

 

A10 NETWORKS 

 

 
 

 

MIST 

ROTEADORES E 
SWITCHES 

Roteadores compactos de 80 Gbps até 
38,4Tbps atualizáveis por software, ideal para 
aplicativos corporativos, bem como instalações 
de provedores de serviços com restrições de 
espaço e energia. 

Switches que atendem às necessidades dos 
ambientes de data center mais exigentes da 
empresa e de serviços da atualidade.  

 CGNAT E DDOS 

Habilite uma transição suave para o IPv6, 
suportando conversão e encapsulamento 
entre redes IPv4 e IPv6. 
 
Gerencie o ciclo de vida da transição do 
IPv6 com protocolos de conversão e 
encapsulamento, como NAT64 / DNS64, 
DS-Lite, Lw4o6, 6rd, MAP-T e MAP-E 
 
Defenda os pools de endereços IP NAT 
contra ataques DDoS direcionados para 
obter o tempo máximo de operação 

 MIST 

Transforme seus negócios com uma moderna 
arquitetura em nuvem de microsserviços e um 
mecanismo embutido que fornece escala, 
agilidade, insight e automação sem 
precedentes. Obtenha serviços de assinatura 
inovadores para a combinação perfeita de 
conectividade, solução de problemas, análise e 
engajamento. 
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HUAWEI 

 

 

 
 

 

NETAPP 

 

 
 

 

DELL EMC 

HUAWEI OCEANSTOR 

Plataformas de hardware de última geração, 
arquitetura SmartMatrix confiável, cinco chips 
inteligentes e o algoritmo inteligente FlashLink®, 
o OceanStor Dorado é a primeira série completa 
de armazenamento compatível com arquitetura 
de Non-Volatile Memory Express (NVMe) de 
ponta a ponta, entregando um desempenho 
líder no setor — até 20 milhões de operações de 
I/O por segundo (IOPS)* — e com extrema 
confiabilidade. 

 NETAPP FAS 

Na ASG, estamos empenhados em trabalhar 
Projetado com uma arquitetura modular 
otimizada para manutenção e 
disponibilidade. Ideal para ambientes 
consolidados. Cluster de até 24 nós (12 
pares de HA), capacidade bruta de até 14.7 
PB em cluster com HÁ e 176PB em cluster 
sem HÁ. 

 DELL COMPELLENT 

O Dell Compellent Storage Center fornece 
eficiência, agilidade e resiliência otimizadas para 
ajustar a escala em uma única plataforma e 
proteger dados contra tempo de inatividade e 
desastres com o Dell Compellent Storage 
Center multiprotocolo e a tecnologia Fluid Data. 

    

 

 



 

 

 

  

“Você sabia que você pode 

comprar da ASG utilizando o seu 

próprio banco ? Entre em contato 

com seu banco de preferência, 

para negociar melhores 

condições e taxas.” 

 
LEASING 

Opções de Leasing Financeiro (FPO) e 
Operacional (FMV) em 24, 36, 48 ou até 60 
meses com opção de um ou mais fornecedores 
por contrato e a possibilidade de inclusão dos 
Serviços de Instalação  

 

FINANCEIRO 

Equipamento se torna posse do cliente ao final 
do parcelamento 

 

OPERACIONAL 

Ao final do financiamento o cliente possui a 
opção de fazer aquisição do equipamento pelo 
valor de mercado; Devolver o equipamento ao 
banco; Prorrogar o financiamento; Atualizar o 
parque de máquinas. 

 

SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS 

ASG EASY 

O nosso time ASG Easy é um setor 
desenvolvido pela ASG que dispõe das 
melhores Soluções Financeiras do mercado com 
um time altamente capacitado para auxiliar a 
sua empresa na hora de fechar o negócio. 

 

LINHAS DE CRÉDITO 

CCB 

Com o CCB do banco IBM poderá parcelar em 
até 60x a aquisição de serviços novos ou 
renovação com prazo e parcelas que cabem no 
seu orçamento. 

 

CCC 

Compre através de financiamento CCC em até 
12x e mantenha o fluxo de caixa da sua 
empresa com juros muito baixos. 

 

CSC 

Com valor mínimo de operação de R$ 2.000,00 
com possibilidade de parcelamento de 4 à 36 
parcelas o parcelamento CSC é uma revolução 
no financiamento de tecnologia 



  

  

SOLUÇÕES AVANÇADAS PARA O DATACENTER 

 

SEGURANÇA 
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AUTOMAÇÃO & COMUNICAÇÃO 

 

SOLUÇÕES EM NUVEM 

       

       

   

    

 

 

SOLUÇÕES PARA O ESCRITÓRIO 
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