Procurando por soluções em tecnologia de
telecomunicação?

.01

QUEM SOMOS
A VIRTUAL TELECOM é uma empresa de
telecomunicações licenciada pela ANATEL para prestar
o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) em âmbito
nacional e internacional.
A empresa oferece um completo portifólio de serviços
no segmento de Acesso Internet e Comunicação de
Dados, com garantia de qualidade, utilizando o que
existe de mais moderno em gerenciamento e
manutenção de redes.
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MISSÃO
"Oferecer serviços de Telecomunicações com
tecnologia de ponta e qualidade superior, primando
pela excelência no atendimento ao Cliente e
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade."
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TECNOLOGIA

Combinando as tecnologias de fibra óptica e
transmissão por rádio frequência, a empresa oferece
soluções com um salto quantitativo e de eficiência aos
seus Clientes.
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www.virtualtelecom.com.br

Tecnologia e liberdade!

Encontrou o lugar certo!
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SEGMENTOS E SOLUÇÕES
Soluções corporativas(Link Dedicado)
Soluções de Internet Dedicada com
banda
garantida
e
99,9%
de
disponibilidade, para atender desde
pequenas empresas até grandes
corporações.
Internet Banda Larga
Inovação, segurança, abrangência e
liberdade em todos os sentidos. É o
que a VIRTUAL TELECOM oferece a
milhares de Clientes, através da mais
avançada tecnologia para acesso
Internet residencial e comercial.
Comunicação de Dados (VPN e
Clear Channel)
Soluções para interligar as filiais de
sua empresa de forma transparente e
segura,
independente de sua
localização, através de Redes Virtuais
com conexão em fibra óptica e largura
de banda adequada às necessidades
de comunicação da organização.
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CENTRO DE OPERAÇÃO E CONTROLE
A VIRTUAL TELECOM mantém operação
pró-ativa, oferecendo estabilidade e conforto
na utilização de seus serviços. Com uma
equipe técnica capaz e treinada baseada no
NOC (Núcleo de Operação e Controle), a
VIRTUAL TELECOM oferece suporte em
chamada 0800 aos seus Clientes.

www.virtualtelecom.com.br
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