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Anúncio
Prezados clientes, amigos, parceiros e alunos.
É com grande prazer que anunciamos a vocês um importante passo para a FreeBSD Brasil LTDA nesse ano.
Enquanto uma empresa que se orgulha de ser além de uma das únicas especializadas em FreeBSD no mundo, somos certamente a única fundamentalmente baseada em tecnologia FreeBSD. Nós amamos FreeBSD e todas as coisas relacionadas a FreeBSD. Dessa forma tudo que fazemos, mesmos os trabalhos em teoria independentes de FreeBSD como Análise
de Risco, Auditoria em Segurança da Informação, Análise e Consultoria em Conformidade ISO 27002/27001 e conformidade com melhores práticas de segurança da informação, consultoria em sistemas versionamento com SubVersion, roteamento avançado e infra-estrutura de T.I. forma geral, de alguma forma, sempre inclui FreeBSD.
Além de nossos clientes, todas as coisas FreeBSD são sem dúvida, nosso moto. Dessa forma variações do FreeBSD, desde nosso próprio TinyBSD, o PC-BSD, pfSense e Darwin (Mac OS X) são parte do que gostamos. Isso nos remete exatamente ao ponto que queremos compartilhar com vocês.
No coração do Mac OS X e do iOS (bases tecnológicas operacionais do Mac, iPod, iPad, iPhone, iTV), roda um kernel
FreeBSD e um microkernel Mach 3.0. O Mac OS X Server em especial, adota amplamente tecnologia FreeBSD e inclui uma
série de recursos avançados disponíveis no ambiente Apple. Isso garante ao Mac OS X o certificado formal de conformidade com o padrão UNIX 03.
Dessa forma, o que seria mais natural quando você precisasse de suporte, consultoria em treinamento em produtos Apple
do que contar com a FreeBSD Brasil LTDA?
A IDS Tecnologia (http://www.ids.com.br)
Inspirado na perfeita simbiose do casamento Apple com FreeBSD, nós fizemos a incorporação da IDS Tecnologia junto a
FreeBSD Brasil ao longo desse ano. A IDS Tecnologia é uma empresa goiana, criada também, como a FreeBSD Brasil, em
2002. A IDS Tecnologia já era uma ACN (Apple Consultants Network member), mas após a incorporação, conseguimos ir
além. Nos tornamos o segundo Centro de Treinamento Autorizado Apple (AATC) do Brasil, um dos únicos da America Latina. E diferente dos demais, operamos diretamente junto à Apple Americana.
A IDS Tecnologia passa a aturar portanto, a partir de 2010 como o setor independente de operações Apple na FreeBSD
Brasil LTDA.
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Somos um dos dois únicos Apple Consultants Network do Brasil e o segundo AATC (Apple Authorized Training Center) do
país. Isso quer dizer que passamos pelos mais rigorosos processos internacionais de avaliação da própria Apple.
Contamos com profissionais com alto índice de Score Pass nas certificações Apple e mais de 8 anos de experiência. Somos especialistas em Mac OS X Internals (conseqüência direta de nossa experiência em FreeBSD). Através da IDS Tecnologia você conta com uma combinação única no mercado da América Latina de profissionais especialistas em tecnologia
Apple e especialistas em FreeBSD, o coração operacional da tecnologia, e esse inédito respaldo oferece a você:
•
•
•
•

Consultoria & Suporte especializada em produtos Apple (oficial);
Soluções em produtos Apple para o mercado corporativo (oficial);
Desenvolvimento para Mac OS X, iPad, iPhone e iPod;
Treinamento & Capacitação Apple (oficial);

Nós entendemos o coração da tecnologia Apple, porque o coração dessa tecnologia, é FreeBSD. E nós entendemos de
FreeBSD como poucos.
Dessa forma temos orgulho e prazer em convidar nossos clientes, contribuidores, amigos e parceiros a conhecer a IDS
Tecnologia, em http://www.ids.com.br, e saibam que a partir de agora, se precisarem de soluções Apple e Mac OS X podem contar também conosco.
Trabalharemos pelo mesmo nível de qualidade que desde 2002 oferecemos com FreeBSD, o melhor sistema BSD Open
Source do mundo, agora também para os BSD com a maior base de usuários instalado, o Mac OS X e o iOS.
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Sobre a IDS Tecnologia
A empresa IDS Tecnologia deu início às suas atividades em 2002 e teve como base fundamental a Segurança da
Informação. Observou a demanda do mercado não apenas na área de segurança, mas em segurança associada a serviços,
e consequentemente, ampliou seus horizontes e com eles sua gama de produtos e serviços.
Passamos de uma estratégia evidenciada em Segurança da Informação para um amplo e recente conceito de Inovação,
Desenvolvimento e Soluções (IDS), com suporte em qualidade e sustentabilidade. Nessa etapa, percebemos uma série de
problemas interligados às soluções tecnológicas convencionais e visando atender o nível de exigência dos nossos clientes,
passamos a investir em soluções consolidadas, eficientes e em produtos mais estáveis considerando ainda, à conciliação
desses produtos com o meio ambiente, porque além de estarmos por dentro das novas tecnologias buscamos sempre
reverenciar o equilíbrio ambiental.
Assim, adotamos Apple como tecnologia padrão para as soluções e produtos oferecidos pela IDS Tecnologia. Nossa
equipe se capacitou dentro dos rigorosos padrões adotados pela Apple. Não obstante, buscamos no exterior extensão à
nossa formação, bem como extensão para nossas certificações profissionais em programas muitas vezes não oferecidos
no Brasil.
A IDS Tecnologia adota como principais valores sociais a ética, o compromisso e a reverência à diversidade cultural aliados
à sustentabilidade e respeito ao mundo em que vivemos. Entendemos que todos (clientes, colaboradores e fornecedores)
possuem peculiaridades que venham agregar valores ao desenvolvimento social, suscitando ainda mais o bem comum e a
qualidade total. Em sua consequente evolução, a IDS Tecnologia (atuou e) atua no mercado da Amazônia Legal em sintonia
com os produtos Apple, a empresa que mais respeita o mundo em que vivemos com qualidade e redução do impacto no
uso dos produtos.
Fizemos uma parceria estratégica com a empresa FreeBSD Brasil, única empresa da América Latina e Caribe especializada
exclusivamente em sistemas FreeBSD. O casamento perfeito entre a qualidade dos produtos Apple e o Mundo Open
Source, visto que o BSD faz parte da base tecnológica dos produtos Apple (Mac OS X, iOS). Então, passamos a oferecer
ainda mais valor agregado aos nossos clientes e expandimos nossas operações aos grandes clientes corporativos.
Atualmente estamos sediados em Belo Horizonte, mas temos também presença marcante na Região da Amazônia Legal,
nos Estados de Goiás e São Paulo, e no Distrito Federal.

Missão

Visão

Valores

Inovar com qualidade.

Reestruturar as formas de ligação dos

Ética, compromisso e respeito à

diferentes públicos de interesse com a

diversidade cultural e responsabilidade

empresa e entre eles mesmos.

ambiental.
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Informações adicionais
Contato
Av. Getúlio Vargas, n. 54, 3º Andar, Funcionários
Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil
CEP 30112-020
+55 31 3516-0809
+55 11 3010-0064
+55 61 3010-2008
suporte@ids.com.br
www.ids.com.br
Maiores informações: http://www.ids.com.br/Apple
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