
Portfólio de 

Serviços



Quem 
somos

Missão

Garantir aos clientes a melhor qualidade de produtos e serviços, com o 
comprometimento de todos os colaboradores.

Visão

Ser uma empresa de referência no segmento de soluções para o 
mercado industrial, comercial e residencial. Mantendo-se fiel aos 
princípios e valores de seus fundadores.

Nacional

A Genius está presente em todo território nacional e conta com ampla 
rede de Técnicos distribuídos em Centros Operacionais.



Metodologia

Acionamento

Solicitação de manutenção preventiva 
ou corretiva.

Atendimento

Os atendimentos de emergência serão 
realizados no prazo de até 02hs. Os 
agendados no prazo de 08hs.

Agendamento

Contato Técnico com o cliente para 
identificar as possíveis falhas ou 
problemas relacionado aos 
equipamentos.

Feedback

Após atendimento será solicitado ao 
cliente um feedback. 
Para melhorias constantes em nosso 
processo.



Automação
Comercial

• Balanças

• PDV

• Impressoras térmicas

• Impressora de gondola

• Teclado

• Leitores de código de barra

• Busca preço



Informática

• Computadores
• Servidores
• Notebooks
• Redes
• Impressoras
• Monitores



Nobreak

A Genius oferece serviços como ações 
preditivas, preventivas, correção de 
defeitos, ajustes, testes, medições, 
limpeza, levantamento das condições de 
operação, reparos e substituições de 
peças pertencentes ao nobreak.



Redes

A Genius oferece por meio de uma vasta experiência, serviços 
e soluções como:
Estruturamento de rede, cabeamento estruturado
organização de rack, rede wireless e VPN, instalação de Rack 
e Switch. 
Executamos análises aprofundada para realizar ações de 
melhorias e SLA de incidentes com tempo reduzido, por meio 
de um gerenciamento presencial e remoto.



Catraca

A Genius fornece a solução em controle de 
acesso, gerando o equilíbrio entre
as variáveis, QUALIDADE X TECNOLOGIA X CUSTO
por meio da venda, instalação, configuração,
manutenção preventiva e corretiva.



Soluções 
Corporativas 

Vantagens do contrato de manutenção

• Planejamento financeiro;
• Redução de custos com equipamentos;
• Aumento de produtividade dos funcionários;
• Diminuição nos custos de operação;
• Manutenção programada e preventiva;
• Backup de equipamentos.

Contrato de Manutenção 

O que é um contrato de manutenção ? 

É  o acompanhamento de profissionais de TI para mapear,
diagnosticar e reduzir os incidentes da sua empresa.
Aumentando o desempenho e estabilidade dos seus equipamentos.



Soluções 
Corporativas 

Serviços

• Manutenção Preventiva

• Manutenção Corretiva

• Equipamentos Backup

• Instalação de software

• Visita semanal ou mensal

• Inspeção dos equipamentos

• Suporte por Telefone

• Suporte por acesso remoto

• Número de visitas ilimitado

• Atendimentos de emergência nos fins de semana e/ou feriados

• Cobertura parcial ou total de peças

Contrato de Manutenção 



Inovação

Buscando sempre novas tecnologias 
para aperfeiçoamento dos serviços 
prestados.

Outsourcing

Possuir critérios de qualidade bem 
definidos para conseguir atingir os 
níveis de satisfação e cumprimento 
dos acordos de serviço de forma 
satisfatória para o cliente.

Atendimento

Tempo de SLA reduzido para 
atendimento ao cliente, reduzindo o 
tempo de parada dos equipamentos 
ou processos.
empresa ou produto

Custos

Redução de custos com 
manutenções desnecessárias ou 
excesso de manutenção indevida.



Principais Qualidades

Limites

Não se limitar aos bons conhecimentos 

do seu corpo técnico de profissionais, 

além de não se limitar a determinada 

solução ou tecnologia.

Entendimento
Entender o objetivo e o negócio do 

cliente, e ser assertivo na resolução dos 

chamados é o melhor método de 

garantir a qualidade do serviço e atender 

às necessidades do cliente.

Garantia

Garantir que tudo funcione e que esteja 

tudo correndo bem para o cliente atingir 

os melhores níveis possíveis.



31 98672-7435

31 3668-0836

contato@geniusautomacao.com

www.geniusautomacao.com

Av. Guido Marlieri, 140 – loja C
Iguaçu – Ipatinga/MG
Cep: 35.162-072


