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AvePoint e Direkto Formam Parceria Para Fornecer Soluções Completas 
Baseadas no Microsoft SharePoint no Brasil 
 
 
A nova parceria expande a oferta dos produtos da AvePoint para gerenciamento de infraestrutura 
SharePoint e os serviços de consultoria e implantação da Direkto na América do Sul 
 
Jersey City, NJ — 16 de Novembro de 2010 — A AvePoint, maior fornecedora mundial de soluções de gerenciamento de 
infraestrutura SharePoint do mundo, anunciou hoje um contrato de parceria com a Direkto, empresa que é uma das líderes em 
implantação e consultoria desta tecnologia no Brasil. Como resultado desta parceria, a Direkto se torna um revendedor das 
tecnologias da AvePoint, e ambas empresas vão colaborar intensivamente para integrar suas ofertas de produtos e serviços para 
benefício de clientes em todo o Brasil.  
 
―Estamos muito entusiasmados em formar esta parceria com a Direkto‖, disse Garth Luke, Vice Presidente de Vendas & Parcerias 
na América do Norte da AvePoint. ―A Direkto é conhecida no Brasil como uma consultoria de negócios líder, ajudando clientes 
corporativos com necessidades complexas de customização dos produtos Microsoft. A medida que mais organizações no Brasil 
passam a utilizar o Microsoft SharePoint para conectar seus colaboradores, processos de negócios e conteúdo corporativo, surge 
uma tremenda demanda para as soluções de gerenciamento da infraestrutura SharePoint que a AvePoint fornece. Como 
resultado desta parceiria, estas organizações agora podem contra um parceiro dedicado no Brasil com total conhecimento das 
melhores práticas relacionadas ao SharePoint e às soluções da AvePoint.‖ 
 
A plataforma de software premiada da AvePoint, DocAve, é uma completa solução de gerenciamento e proteção da infraestrutura 
para as tecnologias Microsoft SharePoint. Com uma interface de usuário unificada e baseada em browser e arquitetura totalmente 
distribuída, DocAve oferece mais de 25 módulos independentes que se integram ao SharePoint para proteção de dados, 
administração, replicação, migração, arquivamento, gerenciamento de deployment, relatórios, otimização de storage e 
gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo. 
 

A Direkto é a primeira empresa no mercado brasileiro totalmente dedicada a criar soluções de negócios utilizando a plataforma 
Microsoft SharePoint, fornecendo soluções efetivas e simplificadas para os desafios profissionais do dia-a-dia das empresas e 
instituições. A missão da Direkto é trabalhar junto a seus clientes para melhorar e automatizar processos de negócios – 
eliminando barreiras entre departamentos e unidades de negócio – sempre buscando melhores resultados e eficiência 
operacional. 
 
―A Direkto está muito empolgada em formar esta parceria com a fornecedora número um de soluções de gerenciamento de 
infraestrutura SharePoint no mundo‖, disse Bruno Bonfanti, General Manager da Direko. ―Está claro que a estratégia da AvePoint 
é inovadora e suas soluções não perdem para as de nenhum outro fornecedor no mercado atual. Sabemos que a AvePoint vai 
ajudar a Direkto a crescer o mercado de SharePoint no Brasil, e estamos empolgados com o impacto positivo que esta parceria 
trará para organizações em todo o Brasil.‖ 
 
Para saber mais sobre esta parceria, ou obter mais informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela AvePoint e pela 
Direkto, por favor visite a AvePoint em www.avepoint.com ou a Direkto em www.direkto.com.br.  
 
Sobre a AvePoint 
 
A AvePoint é uma empresa global de tecnologia e inovação em software, com sede nos Estados Unidos. Desde sua fundação em 
2001, a AvePoint tornou-se a maior fornecedora mundial de soluções de gerenciamento de infraestrutura para o Microsoft 
SharePoint. Alavancada pelo maior time de pesquisa e desenvolvimento totalmente dedicado ao SharePoint no mundo, a AvePoint 
é o principal fornecedor para grandes, médias e pequenas empresas e organizações governamentais que busquem as mais 
poderosas e flexíveis soluções de gerenciamento de infraestrutura para seus investimentos em SharePoint. A premiada 
plataforma de software DocAve da AvePoint é reconhecida como o padrão da indústria para uma solução completa e escalável de 
backup e recovery, administração, replicação, migração, arquivamento, gerenciamento de deployment, relatórios, otimização de 
storage e gerenciamento do ciclo de vida do conteúdo para SharePoint. 
 
A AvePoint tem como sede administrativa e principal centro de engenharia a cidade de Jersey, NJ, com centros de vendas e 
engenharia nos EUA – San Jose, Los Angeles, Seattle, Chicago, Washington DC, Houston, Boston; Ontario, Canadá; Melbourne, 
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Austrália; Londres, Reino Unido; Munique, Alemanha; Johannesburgo, África do Sul; Tóquio, Japão; Singapura; e China -   
Beijing, Changchun, Dalian. O time global da AvePoint, complementado por uma extensa rede de parceiros certificados, auxilia 
mais de 6.000 clientes corporativos – incluíndo muitas das empresas listadas na Fortune 500 a agências governamentais – a 
proteger, gerenciar, otimizar e integrar seus ambientes SharePoint de missão crítica. A AvePoint é uma Depth Managed Gold 
Certified Microsoft Partner e membra da GSA. 
 
Sobre a Direkto 
 
A Direkto foi fundada com a visão de ser a primeira escolha para clientes corporativos procurando por soluções efetivas e 
simplificadas para seus problemas de negócios. 
 
Sendo a primeira empresa no mercado brasileiro totalmente dedicada a criar soluções de negócios usando a plataforma Microsoft 
SharePoint, a missão da Direkto é trabalhar junto a seus clientes para melhorar e automatizar processos de negócios – 
eliminando barreiras entre departamentos e unidades de negócio – sempre buscando melhores resultados e eficiência 
operacional. 
 
Informações à Imprensa da AvePoint: 
 
Christopher Musico – Business Content Editor 
AvePoint 
Tel: +1-201-793-1111 
Email: Christopher.Musico@AvePoint.com 
 
Informações à Imprensa da Direkto: 
 
Bruno Bonfanti – General Manager 
Direkto 
Tel: +55-11-9342-0437 
Email: Bruno.bonfanti@direkto.com.br 
 
Todos os nomes de empresa e de produtos mencionados neste documento são propriedades de seus respectivos donos. 

 


