


O Catálogo dos Serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), consiste num 

‘MENU’ das atividades oferecidas pela COTIN 

aos usuários do Arquivo Nacional.

Esse catálogo serve, também, como projeção da

capacidade de nossa equipe em realizar entregas

e agregar valores, para uma efetiva gestão dos

recursos financeiros dos serviços que nos são

solicitados e são por nós oferecidos.

O ‘catálogo de serviços’ do novo GLPI foi

configurado de forma mais produtiva, uma vez

que todas as alterações e atualizações foram

alinhadas de acordo com as necessidades dos

nossos usuários.

Acesse o nosso GLPI a partir da intranet ou pelo

link: http://suporte.an.gov.br/index.php?noAUTO=1,

para contar com o suporte da nossa equipe, e

ficar por dentro de todos os serviços que estão à

sua disposição.

http://suporte.an.gov.br/index.php?noAUTO=1




• Acesso à internet Garantir o acesso à rede de internet (Wi-fi, VPN, etc.)

• Backup de dados Serviço relacionado à cópia de segurança dos sistemas e informações do AN e do usuário

• Infraestrutura de rede Gerenciamento da infraestrutura da rede corporativa da instituição (cabeada e sem fio)

• Suporte a portais Serviços relacionados ao desenvolvimento de portais da internet, intranet, treinamentos etc

• Acesso à rede corporativa Acesso e suporte à VPN, criação de logins, senhas, etc

• Cloud computing Suporte aos serviços de ‘nuvens’ contratados pelo AN

• Segurança Soluções AntiSpam, antivírus, gerenciamento da segurança de acessos não autorizados, firewall, liberação de

sites, mensagens, datacenter, correio eletrônico, etc

• Suporte a sistemas Serviço relacionado à sustentação de sistemas e aplicativos corporativos do AN

SERVIÇOS DE TIC DISPONÍVEIS NO GLPI



• Antivírus Serviço relacionado à proteção da rede corporativa contra ameaças e vulnerabilidades

• Correio eletrônico Gerenciamento das contas do e-mail corporativo (senhas, backup, etc)

• Suporte a hardware Serviço relacionado ao suporte de equipamentos de tecnologia da informação

• Telefonia corporativa (VOIP) Prover o serviço de telefonia disponibilizado através da tecnologia VoIP

• Armazenamento de dados Serviços relacionados à administração de armazenamento de dados do AN

• Impressão corporativa Serviços relacionado às impressoras da instituição

• Suporte a software Renovação de licenças, soluções de pacotes e ferramentas corporativas etc.

• Videoconferência Suporte a eventos, reuniões (transmissões ao vivo, equipamentos de áudio e vídeo)

SERVIÇOS DE TIC DISPONÍVEIS NO GLPI



Você conheceu os principais serviços de TIC oferecidos pela COTIN, identificados a partir das necessidades da 

comunidade arquivística, dos técnicos administrativos e demais usuários internos e externos.

Lembre-se, quando precisar do nosso suporte para realizar seus trabalhos, utilize a ferramenta GLPI, clicando no 

item 'Suporte TI', localizado no menu superior da nossa intranet, ou pelo link:

http://suporte.an.gov.br/index.php?noAUTO=1
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