
Por que escolher Google Apps?
•

•

Tínhamos problemas com instabilidade no serviço de 
e-mails. 
Tenho uma empresa pequena e precisava de uma 
solução que me desse outros recursos além do e-mail.

Servidor anterior
•

Benefícios do Google Apps
•
•

•
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“O Google está em uma evolução 

tecnológica que alia design e 

recursos. Hoje, dificilmente 

conseguiria trabalhar se não tivesse 

as ferramentas do Google.”

A Iontec trabalha com desenvolvimento de sistemas na área 
de informática e atende a clientes no interior de São Paulo. 
Um dos serviços é criar aplicativos para dispositivos móveis. 
Desde que uso a solução do Google, não lembro de ter 
ficado um dia sequer sem e-mail, isso me dá estabilidade para 
trabalhar. Com o Google Docs, produzimos documentos 
como orçamentos e relatórios e conseguimos acessá-los de 
qualquer lugar. Isso é fantástico, porque a tendência é cada vez 
mais as pessoas ficarem fora do escritório. Às vezes, estou 
saindo para 
uma reunião ou outro compromisso profissional e, como no 
Google Apps tudo é integrado e sincronizado, consigo ficar 
sabendo de tudo o que está acontecendo no escritório tendo 
apenas um tablet ou celular na mão.

Antes, era um sistema que tinha problemas 
de quedas, poucos recursos (apenas e-mail).

Agora tenho um serviço que me dá estabilidade.
São muitas ferramentas agregadas ao serviço de e-mail 
(boa relação custo/benefício).
Hoje, chego em casa e consigo trabalhar da mesma 
forma, fica tudo integrado, sem precisar sincronizar.


