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3Corp fecha parceria para oferecer solução de telefonia a
hotéis
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Resende

A 3CORP Technology, empresa sediada em Resende e voltada para distribuição e

solução de infraestrutura de telecomunicações e a Cetis, fabricante líder mundial de
telefones Guestroom, anunciam parceria com o objetivo de atender o mercado

hoteleiro no Brasil. Com atuação nacional, a 3CORP está com sua sede em Resende,

RJ, desde 2011, onde funciona toda parte de Logística, Centro de Distribuição,
Laboratório Técnico, Central de Atendimento, NOC (Atendimento Remoto),

Administração Geral e conta com filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A parceria firmada esta semana consiste na venda de aparelhos telefônicos da marca
Teledex do grupo Cetis para a 3CORP que, por sua vez, os distribuirá para revendas
ou hotéis juntamente com a solução de infraestrutura. Os aparelhos são

diferenciados, têm disponibilidade de teclas programáveis, o que faz a empresa ter
forte atuação no mercado e possuir grandes redes hoteleiras em sua carteira de
clientes, mesmo não possuindo escritório no Brasil.

"3CORP poderá fornecer uma solução completa de comunicação", explica Lourinaldo
Silva, vice-presidente de negócios da 3CORP Technology.

"Estamos honrados de assinar esta parceria Estratégica com a 3corp. A reputação e o
compromisso desta empresa no mercado Brasileiro foi fundamental para nossa
decisão", afirma Chad M. Collins, diretor de vendas da Cetis para Caribe e América

Latina.

Para a 3CORP, que vem negociando com a Cetis desde setembro, quando aconteceu

a Feira Nacional de Hotelaria - Equipotel, esta parceria veio em boa hora visto que a
hotelaria é um segmento promissor ainda mais neste momento dos grandes eventos.
Além das empresas, os hotéis também saem ganhando, pois não será mais
necessária a importação direta destes produtos. Para Vinicius Pereira, account

manager da 3CORP e responsável por esta linha de produto, "a parceria trará bons
negócios para a Companhia".

Colaboradores da 3CORP Technology recebem certificação em Atlanta

No mês passado, Atlanta, maior cidade do estado norte-americano da Georgia, foi

palco do mais novo processo de certificação dos colaboradores da 3CORP. Foram
três treinamentos: Enterprise System Administration, Installation and Configuration e

Recorder Administration. Os treinamentos, que duraram ao todo 15 dias, tiveram por
objetivo capacitar os colaboradores em System Engineering Impact 360 V11, um

software de gravação da Verint, além de atender a necessidade do mercado e dos
clientes.

Thiago Nicholas Vasques, 34, engenheiro da computação, foi um dos participantes
deste treinamento. Segundo ele, a 3CORP está crescendo muito e está se adequando

aos novos processos. "A empresa está investindo em conhecimento para os seus

colaboradores", afirma Vasques que está na 3CORP desde 2011, mas atua no setor
de informática desde os 16 anos de idade.

Outro colaborador que recebeu a mesma certificação foi Fernando Doro, 34, formado
em Administração e trabalha com TI desde os 14 anos, há 07 na área de Telecom.

Doro começou na 3CORP como Analista de Suporte e hoje é especialista em

gravação Verint. "A empresa está tomando novo rumo, preocupada com a qualidade e
investindo em vários recursos", conta Doro que, inclusive, já obteve outras

certificações pela 3CORP tanto no Brasil quanto no exterior.

Outras certificações

Além destas, dez outros profissionais estão se certificando. Desta vez, com o objetivo

de capacitar profissionais para trabalhar com soluções da Alcatel-Lucent. Para Bruno

Simões, 27, isto é uma prova de que a empresa quer evoluir.

Todos os analistas, ao entrarem na 3CORP, passam por treinamentos com o instrutor

Orlando Rossetti. Ele ambientaliza os profissionais apresentando os equipamentos, a
maneira como instalar e realizar manutenções. E não para por aí. Leonardo

Todeschini, Gestor de Operações - Projetos Especiais da 3CORP, certificado

Genesys, está preparando três novos recursos para atuar com o software. "A empresa
está em um futuro próspero", declara.

Sobre a 3CORP

A 3CORP Technology é uma empresa brasileira que está há 12 anos no mercado e é

voltada para a entrega das melhores e mais avançadas soluções de Infraestrutura de
Telecom. A 3CORP atua como Premium Business Partner da Alcatel-Lucent,
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Telecom. A 3CORP atua como Premium Business Partner da Alcatel-Lucent,

integradora das empresas Genesys e Verint e comercializa plataformas de voz, dados
e aplicações, representando assim uma empresa que opera em mais de 130 países

oferecendo as melhores soluções para clientes de todos os portes.

A empresa possui uma gama diversificada de clientes nos segmentos financeiros, de

governos, indústrias, hotéis, hospitais, serviços e conta com uma equipe de

profissionais altamente qualificados nas áreas comercial, técnica e de
desenvolvimento voltadas a criar, prover, implementar e dar suporte de acordo com a

necessidade dos clientes.
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