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3CORP Technology conquista o status de Microsoft Gold Partner e tem autorização para ofertar soluções
de redes convergentes
3CORP Technology, empresa brasileira provedora de soluções de TI&Telecom para o segmento
corporativo, com sede na região Sul Fluminense e filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, anuncia a
parceria com a Microsoft, alcançando o status de Gold Partner na competência Communication. Ser Gold
significa que a empresa tem a melhor capacidade em uma área de solução específica da Microsoft.
“Esta parceria é muito importante para a 3CORP, uma vez que a empresa passa a ter mais oportunidades
para o desenvolvimento e prospecção de novos negócios”, assegura o Chief Business Officer ﴾CBO﴿ da
3CORP Technology Giuseppe Forestiero, completando que a empresa atua em todo o território nacional
com técnicos e parceiros espalhados por todo o Brasil.
Há uma série de requisitos que precisam ser cumpridos antes e durante a parceria. Alguns profissionais
da empresa precisaram passar por uma série de exames a fim de alcançar certificação nas competências
de Design da Solução, Implementação e Suporte Avançado.
“A prova é realizada em um Centro de Treinamento credenciado pela Microsoft com o mais alto grau de
segurança quanto a fraudes. O exame exige do profissional um conhecimento moderado de soluções de
dados, sistemas e voz”, explica Flávio Hott, diretor de pré‐vendas na empresa. O Engenheiro de Telecom,
Thiago Nicholas, que também alcançou a certificação, conta que as provas são em Inglês, consistem na
análise de problemas e possuem um grau de dificuldade muito alto. “Qualquer certificação,
principalmente de uma grande fabricante, como a Microsoft, é bem vista no mercado porque as pessoas
sabem como é conseguir uma certificação desta”, conclui Thiago. Após a obtenção da aprovação, os
parceiros precisarão cumprir os requisitos de receita para manter uma competência Gold.
Com este status, a 3CORP pode ofertar soluções de redes convergentes, forte tendência no mercado,
integrando soluções de Voz e Unified Communication à ferramenta Microsoft Lync, incluindo suporte e
Professional Services ﴾instalação, configuração e integração das soluções﴿.
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“Queremos disponibilizar as melhores soluções tecnológicas para os nossos clientes e expandir as nossas
possibilidades de atender as necessidades do mercado. Este é o nosso maior intuito em firmar novas
parcerias”, conclui Rodrigo Cavalcante, Business Director da 3CORP.
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