Online Applications pela primeira vez no Congresso Bett
Educar
A empresa apresentará seus serviços especializados em gestão e
monitoramento de Banco de Dados

São Paulo, 03 de maio de 2019 – A Online Applications, empresa que atua com o
desenvolvimento de soluções e serviços inteligentes de tecnologia da informação,
participará pela primeira vez do maior Congresso de educação e tecnologia da
América Latina, Bett Educar. O evento acontece em São Paulo de 14 a 17 de maio.
A Bett Educar é realizada anualmente com objetivo de reunir soluções e inovações
tecnológicas para o segmento educacional.
O evento conta com a participação de representantes de mais de 18 países, e cerca
de 230 empresas, expondo seus produtos e serviços com propósito de atuar com a
mais alta tecnologia em instituições educacionais, como a Online Applications.
Durante o evento, a Online contará com uma equipe altamente qualificada para
apresentar seus serviços especializados em gestão e monitoramento proativo de
Banco de Dados, e apresentará seu projeto com a Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC), que obteve 100% de redução nas paradas do Banco.
“Há alguns anos ajudamos empresas do segmento de educação na administração de
um dos maiores ativos de qualquer empresa, os dados. Administramos remotamente o
Banco de Dados de grande porte, garantindo continuidade, disponibilidade e
escalabilidade do negócio. Em nosso stand será possível conhecer nosso case de
sucesso no setor educacional, os interessados poderão solicitar um assessment em
seu ambiente gratuitamente.” – Wesley Silva, CEO da Online Applications.

Serviço:
Bett Educar
Quando: 14 a 17 de maio
Horários: 9h às 19h
Local: Transamérica Expo Center
Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro – São Paulo/SP
Entrada gratuita mediante cadastro no site:
https://www.bettbrasileducar.com.br/

Sobre a Online Applications
Criada em 2011 com foco em administração de banco de dados e
desenvolvimento de software sob demanda, visando levar tecnologia de
ponta, automatizar processos, reduzir custo, trazer inovação e inclusão digital
para nossos clientes.
Para saber mais visite www.onlineapp.com.br ou fale com um de nossos
consultores pelo telefone (19)4062-8611.
Online Applications nas redes socias:
@OnlineApplications
@OnlineApplications

