Crisis Task Force
 O seu negócio precisa estar operacional 24/7.
Para tal, as tecnologias que o suportam têm
de ser continuamente monitorizadas e
qualquer falha detetada e resolvida de forma
imediata.
 Em qualquer altura, em qualquer lugar e
sempre que necessitar a NOESIS está
disponível para apoiá-lo e apresentar a
solução mais indicada para cada problema.

O IMPONDERÁVEL ACONTECE E
FALHAR NÃO É OPÇÃO

Nas situações de extrema criticidade e imprevisíveis, a NOESIS responde com uma
equipa de profissionais experientes, que por terem regularmente experiência em clientes de
grande dimensão, lidam com ambientes críticos, colocando ao dispor todo o seu know-how
para:
• Análise de impactos e tecnologias envolvidas
• Alocação de especialistas a cada uma das tecnologias
• Análise individual por componentes
• Análise global e conclusões
• Deﬁnição e implementação da solução / workaround
• Proposta de alterações para evitar novas ocorrências
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• Consultores com uma média de 13 anos de
experiência nas componentes tecnológicas
• Coordenadores de equipas de IT
• Liderança de projetos com tecnologia “state of the art”
em algumas das maiores empresas nacionais
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