
melhores respostas

Servidores, estações
de trabalho e 
notebooks da

Compaq equipam
um dos mais 

modernos parques
de impressão 

do país 

Na Niccolini, tecnologia é 
sinônimo de Compaq
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“Precisávamos melhorar nossa
infra-estrutura de TI e, após análise
de mercado, a Compaq foi escolhi-
da não somente pela qualidade de
seus equipamentos, mas pela parce-
ria que desde o início firmou co-
nosco: a integração das equipes
começou já na sugestão das máqui-
nas a serem adquiridas e na elabo-
ração de uma ótima proposta de
financiamento, seguidas de uma
implementação rápida e eficiente.
Com a participação da Compaq,
hoje temos instalações-modelo,
equipadas com o que há de mais
moderno no setor”, afirma Peter
Backer, Diretor Administrativo da
Niccolini Indústria Gráfica. 

Na Niccolini, foram instalados
servidores ProLiant ML370 e
ProLiant ML350, que atuam co-
mo servidores de arquivos, banco
de dados e Internet, além de con-
tribuir com as atividades de pré-
impressão, design e criação de
projetos para impressão; dezenas
de desktops iPAQ Pentium III de
733 MHz, que atendem às áreas
de planejamento, produção, admi-
nistrativa, comercial, logística e 
financeira; e estações Deskpro EX
Pentium III de 800 MHz, utiliza-
das no Centro de Processamento
de Dados para monitorar as ativi-

Há 75 anos no mercado,
a Niccolini atua nos seg-
mentos de embalagens em

papel cartão para medicamentos,
cosméticos, alimentos e autopeças
e inaugurou em 2000 seu novo
parque industrial de impressão em
Sorocaba, SP. As instalações im-
pressionam pela modernidade,
presente sobretudo em sua infra-
estrutura de Tecnologia da Infor-
mação, em que servidores, estações
de trabalho e notebooks têm uma
só marca: Compaq. A parceria
com a Niccolini é um exemplo da
atuação da Compaq no segmento
de pequenas e médias empresas.

dades dos servidores; além disso,
notebooks Presario 17XL474 dão
suporte à área comercial, geral-
mente em operações externas. Par-
te das máquinas está no escritório
comercial da Niccolini, sediado
em São Paulo.

Os equipamentos utilizam a
plataforma Windows 2000/NT e
integram uma das mais modernas
infra-estruturas tecnológicas da
indústria gráfica brasileira, im-
plementada para reduzir os custos
e ampliar a capacidade de produ-
ção, além de fazer da Niccolini
um modelo para o setor. “Nosso
objetivo é transformar a Niccolini
em benchmark da indústria gráfi-
ca para o mercado brasileiro. Por
isso, equipamentos de primeira
linha como os da Compaq são
essenciais para nossa empresa”,
diz Backer.
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“Os produtos Compaq apresentam ótimo
desempenho, nitidamente superior aos
equipamentos anteriormente utilizados,
o que para nós se traduz em ganhos de
produtividade e menores custos. A
intenção da Niccolini é consolidar e
ampliar cada vez mais essa parceria, até
mesmo em outras empresas do grupo,
por meio de novos projetos que já
começam a ser desenvolvidos”

Peter Backer,
Diretor Administrativo da Niccolini Indústria Gráfica

iPAQ: desempenho 
e segurança
A Niccolini optou por ter como
padrão de desktop o iPAQ da
Compaq. “Além do design mo-
derno e elegante, os desktops
iPAQ são muito funcionais e
têm ótimo desempenho. Um
único computador pode abrigar
alternadamente, em uma única
baia, unidades de disquete, DVD
e CD-R que podem ser facilmen-
te substituídas. Adquirimos uma
máquina plenamente adaptada
às nossas necessidades”, afirma
Peter Backer, Diretor Adminis-
trativo da Niccolini Indústria
Gráfica. Ainda segundo Backer,
a adoção de unidades de CD-R
em substituição aos disquetes
permitiu à Niccolini reduzir cus-
tos com o armazenamento de
dados e com os danos causados
por vírus – facilmente dissemina-
dos por meio dos discos flexíveis.

Desktop iPAQ da Compaq


