Tecnologia
a serviço
da cidadania

Quem somos
A Dataprev fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação
para o aprimoramento e execução de políticas sociais do Estado brasileiro.
É a empresa com maior experiência na gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população, há mais de
40 anos processando grandes bases de dados e desenvolvendo sistemas
para responder a demandas da sociedade. Com sede em Brasília, tem mais
de 3,8 mil empregados e está estruturada para atender a todo o país.
As Unidades de Desenvolvimento se distribuem por cinco capitais –
Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN) e Rio de
Janeiro (RJ). As equipes estão preparadas para trabalhar com diferentes
linguagens e têm experiência em migrações complexas para plataformas
baixas. Atuam com metodologia própria de desenvolvimento, baseada
em parâmetros dos modelos ITIL, PMP, BPM.

Principais clientes
MTPS Ministério do Trabalho e Previdência Social
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
SRFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Previc Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PGFN Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Funpresp Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público
ANTT Agência Nacional de Transporte Terrestre
+ instituições financeiras

Inteligência
de Negócio
Conjunto de serviços especializados na produção de informações estratégicas, capazes de
gerar valor para o negócio do cliente. São soluções de visualização
de dados, mineração, análises estatísticas, qualificação e validação
de bases, entre outras tecnologias que permitem integrar ou cruzar
dados de fontes diferentes para torná-los mais confiáveis e para
apoiar a tomada de decisão.
• Capacidade de processamento de grandes volumes de dados
• Análise Preditiva
• Simulações de impacto no negócio
• Identificação de padrões
• Autosserviço pelo cliente

Principais
serviços
Operação e
Suporte
de Soluções
As aplicações e os sistemas do cliente são mantidos nos data centers,
com monitoramento e sustentação integral, e toda a infraestrutura
tecnológica necessária ao ambiente – servidores, sistemas de armazenamento de dados, dispositivos de rede, dispositivos de segurança,
entre outros. Maior segurança e alta disponibilidade das aplicações.
• Melhores práticas de gestão de TIC
• Segurança física e lógica

Correio Eletrônico
Ferramenta de colaboração e compartilhamento
de informações de forma eletrônica. Inclui os
módulos de e-mail, calendário, tarefas e contatos.

Solução para
Gerenciamento de Projetos

• Data centers equipados com sala-cofre certificada pela ABNT
• Infraestrutura de TIC atualizada
• Expansão do ambiente sob demanda
• Alta disponibilidade
• Especialização em sistemas de missão crítica e grande volumes

jamento e a análise de portfólio de projetos, programas e processos.

Publicação
de Dados Abertos

Disponível no modelo Software como Serviço (SaaS), a solução con-

Para instituições que querem dar maior
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transparência às suas atividades e com-

ajustando a disponibilidade de recursos às ini-
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a sociedade, as equipes da Dataprev fazem a publicação dos dados

planejados. Inclui suporte à infraestrutura física,

selecionados na internet, integrados ao Portal Brasileiro de Dados

lógica e de plataforma, administração e monito-

Abertos. O portal de dados abertos do cliente é baseado no software

ramento do ambiente, com segurança e privaci-

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network), e fica hospe-

dade assegurada às informações do cliente.

dado em infraestrutura customizada.

Plataforma de Project Portfolio Management (PPM©) apoia o plane-

Hosting e Nuvem
Diferentes opções de capacidade computacional são oferecidas ao
cliente, para hospedar seus dados e aplicações. Asseguram a rápida
disponibilidade de servidores e demais equipamentos, podendo ser
contratados no conceito de Infraestrutura como Serviço (IaaS), desonerando o cliente do investimento em infraestruturas complexas.

Desenvolvimento
de Soluções
As equipes de engenharia de software atuam em conjunto com ana-

• IaaS
• Escalabilidade
• Rapidez no provisionamento dos recursos
• Acesso remoto de alta qualidade, pela Infovia federal
• Backup da área de armazenamento

listas de negócio para criar sistemas ou desenvolver novas funcionalidades, de acordo com as necessidades dos clientes.
• Múltiplas linguagens
• Especialização em Java
• Desenvolvimento seguro
• Aplicações responsivas

Hospedagem
de Blogs e Portais

• Experiência com grandes volumes de dados

Solução que combina recursos de infra-

• Etapas de teste

estrutura e de software para hosting e

• Aderência aos padrões de usabilidade, acessibilidade e design do

publicação de conteúdo dos clientes na

governo federal (e-Mag)

internet em formato de blogs ou por-

• Expertise em migrações para plataforma baixa

tais. Inclui ferramenta de gestão de conteúdo (CMS).

Consultoria
Os profissionais da Dataprev apoiam os clientes no diagnóstico e no
desenho de soluções para demandas tecnológicas. Também atuam

Hospedagem de Plataforma
de Educação a Distância
Disponibilização de infraestrutura e
software para o serviço de Ensino a Distância (EaD) do cliente.

na implantação de novos sistemas ou processos.

Para informações detalhadas sobre os serviços, entre em contato pelo e-mail relacionamento@dataprev.gov.br

Infraestrutura
tecnológica
Os data centers da Dataprev estão localizados no Rio
de Janeiro, São Paulo e Brasília, com capacidade para
computação de alta disponibilidade e recursos redundantes de rede elétrica e refrigeração. Conectados por circuitos
de alta velocidade, os três ambientes contam com parque tecnológico atualizado e salas-cofres certificadas e blindadas. Funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.
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www.dataprev.gov.br

