LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA

Locação de Equipamentos
A locação de equipamentos é uma modalidade comercial que vem
crescendo a cada dia no mercado de TI.
Este novo modelo supera em muitos pontos o antigo formato comercial que
foca na aquisição (imobilização) de produtos pelos clientes.
Somos especializada na locação de equipamentos, atuando em diversos
setores, tanto no seguimento privado quanto no público.
Esta vasta experiência, qualificação técnica e administrativa, preços
competitivos e a amplitude de atuação dentro do mercado brasileiro fez de
nós uma referência no fornecimento de soluções adequadas a cada
tamanho de negócio.

Locação de Equipamentos
Veja um comparativo entre o antigo Modelo de Aquisição e a Locação de
Equipamentos:
Locação
Aquisição
A Preservação de seu capital para investimento na
Empresa (Privado ou Governo)
Isenção das despesas do imobilizado e perda por
depreciação e desvalorização
Evita despesas com equipe técnica
Elimina as compras, que consomem a maior parte dos
recursos de TI
Atualização tecnológica rápida e contínua para atender
às suas novas necessidades, sem a obsolescência dos
equipamentos
Dimensionamento correto dos equipamentos do Cliente
Manutenção, suporte e atendimento técnico mais rápido
e sem custo adicional
Flexibilidade na negociação contratual, com aluguel
conforme a demanda
Agilidade na contratação e entrega dos equipamentos
Entrega, montagem e instalação no local e horário
desejado com disponibilidade imediata

O Cliente arca com o investimento total a vista na
aquisição dos equipamentos, com grande desembolso de
capital
Grande quantidade de equipamentos obsoletos ou
ineficientes no atendimento as aplicações tecnologias atuais
e futuras
Depreciação acelerada em relação a outros bens
Os gestores perdem grande parte do tempo gerenciando
contratos de manutenção, intervenção e suporte técnico
Especificações técnicas insuficientes para atender a
demanda, fragilizando o equilíbrio técnico para futuras
aplicações
Especificações técnicas excessivas baseadas em
projeções futuras, com aumento considerável do valor
investido
Pequeno nível de responsabilidade da contratada,
especialmente no término da garantia de fabricação

O GRUPO MS GOMES tem como principal
objetivo levar aos seus clientes as melhores

soluções integradas que otimizam, de forma
eficiente, os processos corporativos, com a
utilização customizada das tecnologias da
informação e comunicação, ambientais,
iluminação, engenharia e projetos integrados.

