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Nice Solutions

Fundada em 02/01/2007, a Nice Solutions Ltda é uma empresa especializada na
comercialização e/ou locação, dimensionamento, implantação e assistência técnica de
sistemas para comunicação de voz e dados, utilizando equipamentos de tecnologia digital e
com suporte para a convergência Voz e IP.

A Nice surgiu dos esforços da Nec Brasil S.A., em manter uma base solida na região nordeste
do Brasil, após a decisão da sua Matriz de encerrar filiais muito distantes da base em São
Paulo – SP, como era o caso da filial nordeste que atuou na região por mais de 10 anos.

Com foco na oferta de soluções eficazes e criativas, a empresa disponibiliza todo o suporte e
não mede esforços para atender de maneira eficiente as expectativas de seus clientes.

Nossos parceiros e fornecedores são cuidadosamente selecionados de modo que as
expectativas de cada cliente sejam

perfeitamente atendidas. Prova disso são as soluções mantidas em centenas de empresas de
todo o nordeste.

Contamos com profissionais altamente qualificados, tecnologia de ponta e a melhor equipe
técnica do mercado.

Baseada em Salvador – BA, a Nice atua em todos os estados do nordeste brasileiro com
produtos e serviços dos seguintes parceiros além da NEC:

- Aldo Componentes
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- GVT

- Zênite

- Informatec

Missão

Atualmente, alinhada ao novo modelo global de negócios e com visão para o futuro, a Nice tem
como missão, avançar rumo à convergência das redes de comunicações e tecnologia da
informação, antecipando os benefícios de uma comunicação sem limites, possibilitando o
acesso à informação em todas as suas formas.

Desafio

Contribuir para a evolução da sociedade da informação para uma Sociedade Ubíqua, onde
pessoas e corporações possam interagir usufruindo os benefícios da plena mobilidade – este é
o desafio e o compromisso da Nice juntamente com a NEC para a melhoria da vida, dos
negócios dos clientes e de toda a sociedade.

Filosofia

A Nice é discípula do conceito “C & C” da Nec Corporation, e procura por este, ajudar as
sociedades a avançarem em direção a uma profunda compreensão mútua e à plenitude do
potencial humano.
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Para mais informações entre em contato pelo site ou ligue para +55 71 3082-9140
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