




F A C U L D A D E

MULTIPLICANDO CONHECIMENTO



“Temos na ITVIX um grande parceiro 
estratégico, que nos apoia em todas as 
frentes na área de TI, desde a gestão de 
data center e banco de dados, suporte 

ao ERP TOTVS RM, até a solução de 
telecom. Tem uma equipe técnica 

quali�cada e muito competente. Em 
nosso último projeto juntos, 
implantamos o App Mobile 

Educacional da Multivix, que é um 
grande sucesso entre nossos alunos e 

professores. Recomendo!”

ALESSANDRO VENTORIN
Gerente Corporativo de TIC - Faculdades MULTIVIX

“Conheci a ITVIX em consulta a colegas 
de TI de outras IES. Eles nos passaram 

boas referências dos serviços 
prestados pela ITVIX. Logo nas 
primeiras conversas tivemos a 

segurança necessária para 
contratarmos. Com o trabalho 

executado pela ITVIX tivemos redução 
de custo com a impressão de relatórios 
de notas e ainda ganho no tempo de 
processamento de nossos docentes 
com o lançamento de frequência e 

notas em duas plataformas até então 
não integradas (RM Educacional TOTVS 

e MOODLE). Posso enumerar como 
diferenciais da ITVIX: a Pontualidade, 

Agilidade, Disponibilidade e 
Comprometimento. Recomendo os 

serviços!”

DENIS RODRIGO DE LIMA
Coordenador de TI - Centro Universitário SÃO CAMILO

“Tomamos a decisão de trabalhar com 
a ITVIX principalmente pela 

qualidade e rapidez. O resultado foi a 
otimização dos processos. Posso 

enumerar como diferencial as suas 
soluções já elaboradas, que trazem 

rapidez na implementação. Eu 
recomendo os serviços deles!”

CLEBER NASCIMENTO
Gerente Financeiro - Centro Universitário UNILEÃO
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Somos uma empresa

completa para atender a

sua demanda TI.

Estamos prontos para

qualquer desafio. Fale

com a gente!

Rogério Pratte Lemke
Diretor Comercial

(27) 3025-1175

(27) 99939-1175

rogerio@itvix.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527999391175&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobre%20as%20solu%C3%A7%C3%B5es%20Itvix!
tel:02730251175
mailto:rogerio@itvix.com.br
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