TiL - Informática

Nossa Empresa

História

A TIL Informática foi fundada em 1988, com a finalidade de prestar serviços de administração de negócios em Informática.
Sua primeira grande missão foi administrar a Compucenter, líder em treinamento e consultoria especializada em TI
naquele período. Nesta gestão, desenvolveu cursos inéditos, concretizou acordos exclusivos, desenvolveu e administrou
treinamentos específicos para empresas como Microsoft, IBM, PRODESP, ITAUTEC, e outras de porte semelhante.
Posteriormente, a TIL se associou a uma produtora de software corporativo, com quem enriqueceu os produtos,
aumentou a clientela e redirecionou a estratégia dos negócios da SIX Software. Na mesma vertente, este trabalho foi
feito para a CDB Assessores . Em seguida, seguindo sua missão, a TIL começou a administrar e terceirizar a Área de TI
para empresas de pequeno e médio porte, culminando com um cliente maior, a Lucas Varity, multinacional inglesa, que
em 2000 se tornaria a Delphi Diesel.
Temos em nossa história trabalhos de assessoria que trouxeram grande sucesso e benefícios às empresas assessoradas.
O fato de possuirmos muita experiência nas ferramentas, metodologias e sistemas nos permite entender com precisão
as necessidades de nossos clientes e praticarmos um trabalho eficaz e eficiente de assessoria. Procuramos entender
suas necessidades e expectativas e então elaboramos um plano de ação para atendê-lo.
A TIL criou um segmento de desenvolvimento de projetos, onde diversos produtos de software foram gerados com
metodologia e tecnologia próprias. No mesmo sentido a TIL formou um time de alta competência para atender o
ambiente QAD, o que é hoje um dos seus principais segmentos de atuação.

Veja aqui uma apresentação com mais informações institucionais

Missão
Fornecer Recursos de Tecnologia para apoiar a gestão estratégica empresarial, proporcionando aos nossos clientes,
produtos e serviços de alto valor agregado.

Valores

Integridade e honestidade.

Respeito aos valores de nossos clientes.

Qualidade em tudo o que faz.

Pró-atividade na execução dos serviços.

Total satisfação dos clientes e da nossa equipe de trabalho.

Transparência e ética com todos os envolvidos no negócio.

http://www.til.com.br
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Visão

- Fortalecer os laços e compromissos profissionais firmados com nossos clientes.
- Inovar e melhorar sempre.
- Conquistar novos clientes e mercados.

Localização

Exibir mapa ampliado
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