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      INSSOFT Soluciones de TI para Negocios 

¿Quem somos? 

 
Empresa 100% mexicana com 12 anos de experiência em inovação & desenvolvimento 

de soluções e serviços de TI para negócios e empresas 

Gerar soluções inovadoras e 

serviços tecnológicos confiáveis 

de alta qualidade com base no 

ciclo de desenvolvimento de 

sistemas, para agregar valor 

aos nossos clientes e 

acionistas, bem como 

benefícios para nossos 

funcionários, sendo amigáveis o 

tempo todo com o meio 

ambiente e em harmonia com a 

sociedade. 

. 

MISSÃO  

 

VISÃO  

 Ser a empresa líder 

globalmente em soluções de 

tecnologia da informação para 

empresas, comprometida com a 

inovação, qualidade e o 

excelente talento humano, 

oferecendo aos nossos clientes, 

acionistas e colaboradores a 

melhor opção para o seu 

crescimento. 

 

VALORES 

● Ética 

● Qualidade 

● Compromisso 

● Paixão 

● Inovação 
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12   Anos no mercado. 

16     Clientes 

7   Clientes sector Financeiro/Segurador 

   4         Produtos Inovadores 

   

7       Tipos de Tecnologias   

7   Tipos de serviços 

 

70  + pessoal       

8        Prácticas de TI 

1    Área Arquitetura 360 

3        Nível em CMMI  

 

Inssoft em números 
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Portfólio de Serviços 

 
Soluções de TI para Negócios 

 
Arquitetura de Infraestrutura e Monitoramento 

 Arquitetura Aplicativa e de Informação 

 Auditoria Aplicativa e Infraestrutura 

 
Digitalização e Armazenamento (EE) 

 
Geolocalização e Alta Precisão 

 
Tudo sobre Testing 

 
Nossos Clientes 

 
Cases de Sucesso  

Nossos Produtos 
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Cada cliente tem diferentes necessidades e existe uma solução inovadora para 

todas as necessidades, combinando múltiplas tecnologias e múltiplas 

metodologias. 

 

 

Soluções Empresariais de TI  

 

Implementação de Soluções, Gerenciamento de Documentos e 

Arquivo Eletrônico/Digitalização OCR/ICR/HWR. 

 

Implementar seus processos em BPM, Móveis e Apps. 

 

Desenvolver plataformas de TI personalizadas. 

 

Conectar sua empresa com seus clientes. 

 
 

 

Experiência de Usuário, Realidade Aumentada. 

 

Implementação de CRM’s, ERP’s, BI’s, EWS, ESE. 

 

Seleção de plataformas de tecnologia front e BackOffice. 

 

Fábrica de Software Java ou .Net. 
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Experiência AIX, HP UX, SOLARIS, Linux 

 

 

Arquitetura de Infraestrutura e Monitoramento 

 

Monitoramento, Performance Tuning 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Definição de SLA’s, SLD’s, OLA’s.   

Instalação, configuração e implantação de 

plataformas AIX/HPUX/RHEL/SLES. 

 

.  
Diagnóstico de Arquitetura de Infraestrutura.  

Definição de Arquiteturas de transição e futuras.  

Implementação de Migrações entre ambientes 

(DEV, QA, PRE e PROD). 

Ciclos de vida da operação e monitoramento da 

infraestrutura. 
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Nós projetamos arquiteturas de aplicativos e informações com base nos contextos 

de cada cliente e cada orçamento, usando tecnologias múltiplas e apropriadas. 

 

 

Arquitetura Aplicativa e de Informação 

 

Arquitetura distribuída. 

 

Arquitetura com foco nos Serviços. 

 

Arquitetura Móveis e Web. 

 

Arquitetura de Integração. 

 

Arquitetura Open Source. 

 

Arquitetura para IoT.  

 

Arquitetura de Informação 
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Aplicativos e Infraestrutura existente, geralmente tem riscos tecnológicos e de 

segurança inerentes a cada tecnologia em que sejam implementados. 

. 

 

Auditoria Aplicativa e Infraestrutura 

 

Auditoria de Qualidade do Sistema (Testes código estático 

contínuo). 

 

Auditoria da Funcionalidade e cobertura do código.  

 

Auditoria do Modelo de Informação (Preços do modelo). 

 

Auditoria de Segurança Lógica (Testes código dinâmico).  

 

Segurança Física (Acessos físicos ao sistema em 

Produção e Pré-produção). 

 

Auditoria de Capacidade do sistema (desempenho e 

recuperação). 
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Experiência em gerenciamento de documentos, digitalização e arquivo eletrônico com 

OCR/ICR/HWR. 

 

 

Digitalização e Armazenamento Digital 

 

Implementação de produtos: LaserFiche, Documentum, FileNet & DataCap, Adobe Acrobat 

 

Mais de 12 anos de experiência. 

 

Digitalização de documentos. 

 

Armazenamento digital para consultas e validações. 

 

Operacional. 

 

Taxonomia, fluxos de trabalho, assinatura digital. 

 

Gestão de níveis de serviço, alertas e casuística. 
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Identificar a área para traçar a rota a seguir.  

 

Identifique com alta precisão cada fazenda ou 

propriedade através de adjacências. 

 

Poder identificar as mudanças que a 

construção sofreu. 

 

Confirme a entrada técnica necessária em 

imagens para o cálculo estrutural. 

 

 

Geolocalização e Alta Precisão 

 
Criação de informações e mapas georreferenciados de alta precisão para cálculos 

estruturais e usos comerciais. 
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Tudo sobre Testing 

 
Mais de 8 anos de experiência em Fábrica de Testes, QA, implementações a 

produtivo, reduzindo defeitos e fazendo os lançamentos eficientemente. 

. 

Testes Automatizados.  

 

Garantia de Qualidade. 

  

Entrega de Projetos. 

 

Fábrica de Testes. 
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Ao longo de nossa carreira profissional, tivemos a oportunidade de oferecer nossos 

serviços para: 

 
Seguros Santander 

HPE 

Qualitas 

Ana Seguros 

Ven Seguros 

AT&T 

Grupo Financiero Interacciones 

Lockton 

Mapfre Tepeyac 

De Alva y Asociados 

Ecovent 

Kanzlei 

Azul Ixtapa 

NODO  

Cooper Gay 

BIA desarrollos 

 

 

Nossos clientes 
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Criamos Autocompara, plataforma web, multiseguradora móvel, que vendeu e coletou 

mais de 5.000.000 de apólices desde dezembro de 2011, que também é compatível com 

computadores e dispositivos móveis. 

 

 
Cases de Sucesso: Autocompara Web 

 

Consulta temporária de apólices e 

seguros. 

 

Comunicação de sinistros. 

 

Notificações push gerais. 

 

Telefones de emergência 

 

 Venda cruzada. 
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Cotações de 

seguro 

Cotações e 

contratação de 

seguro 

 

Dados de 

pagamento 

 

Cotações 

 

1 2 

3 4 

 

Cases de Sucesso: Autocompara Móvel 
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Cases/Histórias de Sucesso: Cotação Preditiva 
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Cases/Histórias de Sucesso: NODO Search 

 

Informação com alta precisão em tempo real. 

 

Imagem com alta definição. 

 

Censos atuais. 
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Cases/Histórias de Sucesso: nós somos sua melhor opção porque ... 

 

Porque sabemos e entendemos o que você está precisando e 

procurando... 

 
Soluções com maior interação com o usuário e outros sistemas. 

 

Soluções que possam ser usadas em vários países. 

 

Aplicativos com disponibilidade 24x7. 

 

Sistemas que sejam capazes de lidar com grandes volumes de transações. 

 

Soluciones de alta qualidade. 

 

Nós somos expertos comprometidos Com você, com os resultados. 
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Cases/Histórias de Sucesso: nós somos sua melhor opção porquê... 

 

Porque sempre adicionamos valor a seu 

negócio: analisamos e fazemos benchmark 

para comparar você com sua concorrência. 

 

Porque estamos certificando-nos no CMMi 

nível 3, para garantir o alto nível de 

qualidade do nosso trabalho. 

 

Porque através da nossa gestão e 

compromisso, nossos clientes nos 

distinguem com sua confiança e nos 

recomendam. 
 

   Porque nossa equipe é altamente qualificado e possui certificações: 

 
Java Architect Certification. 

Java Programmer v.6. 

Ms Certified Solution Developer. 

Spring Core V3. 

ISTQB Tester Foundation Level. 

Programming HTML5 Web JavaScript and CSS3. 

ITIL foundation. 

Oracle Database 11g Administrator Certified 

Associate. 

Java Web Components developer: 

DBA Oracle Certified Expert. 

TOGAF 9.1 Certified. 
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Cases de Sucesso: como fazemos ... 

 
De forma ágil, adaptando o melhor das metodologias existentes e nossa 

experiência, para garantir a qualidade em TODAS nossas Soluções. 

 

Na Inssoft, trabalhamos com o nosso 

modelo (IDM Inssoft Delivery 

Methodology) com base em um 

esquema de fases modular iterativo, 

com funções de suporte durante todo o 

ciclo de vida de cada projeto, a fim de 

garantir a qualidade em cada fase e 

gerenciar as mudanças. Atualmente 

temos a certificação no CMMI nível 3 

com o suporte de: 
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Nossos Produtos 

 
Enterprise Wellness 

Management System 

Enterprise Educative Smart 

Social Network 

Enterprise Tax Income 

Management System  



      INSSOFT Soluciones de TI para Negocios 

All Do Healthy, nosso Enterprise Wellness Management System, administra a 

informação sobre as ações de saúde e bem-estar que realizadas pelas 

empresas, desse jeito divulga o grau de Saúde aos seus colaboradores, 

permitindo a segmentação e identificação de grupos de Risco, acelerando a 

tomada de decisões em programas que apoiem a cultura do autocuidado da 

saúde e a prevenção. 

  

Avaliação 
 

Ativação 
 

Acompanhamento 
 

 

ANEXO: Nossos Produtos 
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School Planet 

 
Rede Social Educativa Inteligente, projetada para promover as competências 

digitais do novo século, através de comunidades escolares seguras que geram 

e compartilham conteúdo acadêmico, agregando valor aos processos ensino-

aprendizagem, sob uma abordagem "conectivista" que combina projetos e 

habilidades digitais em um Ambiente colaborativo para estudantes, pais e 

professores. 

 

 Características: 

 

Laboratórios - Acesso exclusivo a jogos que permitem 

o aprendizagem interativo. 

 

Identidade Digital -Compartilham conhecimento, 

documentos, imagens, vídeos. 

 

Acompanhamento de deveres de casa e projetos, fácil 

e rápido. 

 

Valores - Regras de convivência e uso da linguagem. 

 

ANEXO: Nossos Produtos 
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Solução Integral de Coleção  

Projetada para integrar a coleção do início ao fim. 

.   

Pesquisa de informações 

(Geolocalização) - Sistema 

distribuído. 

 

Intercâmbio de Informações de 

Integração do Sistema Central. 

 

Censo - Recolher Informação da 

Propriedade do Sistema 

Distribuído. 

 

Integração no Sistema Central de 

Cálculo. 

 

 

   Administrativa. 

 

   Processo Administrativo. 

  
. 

Governo Digital 

 
Fácil uso ao contribuinte para o       

pagamento de serviços. 

 

Campanhas de atualização. 

Cobrança 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 

 

ANEXO: Nossos Produtos 

 


