
Trabalha da Maneira como Vives



Quem somos?

● O Teu companheiro, se o que desejas é 

enfrentar de forma simples a 

infraestrutura digital na nuvem graças a 

uma alta especialização nos serviços 

Cloud.

● O Teu partner, somos partner Premier de 

G Suite e GCP há vários anos, o que nos 

torna especialistas no assunto.  



Consultoría
Implementação 

e migração
Gestão de 
migração

NCS - Cloud 
Support

Ajudamos te  a melhorar a  tua 

metodologia laboral, obter uma 

maior produtividade, reduzir 

custos e fomentar o trabalho 

colaborativo

A nossa equipa encarrega se 

de fazer a transição 

tecnológica para executar a 

integração dos produtos da 

Nubalia de maneira 

transparente. 

Ajudaremos a tua 

organização a responder 

rapidamente às mudanças, 

incrementando lhe 

flexibilidade e produtividade

Colocaremos à tua disposição 

uma equipa de especialistas 

certificados na resolução de 

incidências dos entornos de

 G Suite, GCP e Chrome.

Nubalia Professional Services

Desenvolvimentos 
Ad-Hoc

Desenvolveremos soluções 

específicas e personalizadas 

destinadas a melhorar a 

produtividade do teu  entorno 

de trabalho



Um passo adiante

As melhores ferramentas para completar teu suite

Formações para 
os usuários

Formação para 
Admin

Workshops de 
MDM

Workshops de 
transformação

Workshop de 
segurança

Gestão de migração | Professional Services

Google Corner

Learn on Job

Google 
Champions

Ajudamos te nos momentos mais difíceis

Serviços avançados de continuidade



Onde Estamos?

Madrid

C/ General Oraá, 29 1º izq

917 55 39 43 

Barcelona

Calle Moll de Barcelona

Local 27 Edif. Norte (WTC)

931 99 14 37

Granada

Avd. de la Innovación, 1 Edif. BIC

18016 Granada

630 49 43 60

Asturias

Gijón

639 97 36 16

Portugal

Av. da República, n 50 - 

2º andar, sala 328

+351 21 122 91 35



Cloud 
Platform

G Suite Chrome Maps 
Platform

A infraestrutura da nuvem 

em grande escala, ao teu 

alcance e completamente 

adaptada às tuas 

necessidades 

Ferramentas colaborativas que 

levarão a tua organização a outro 

nível. Máxima velocidade, 

máxima eficácia e sincronização 

total 

Trabalhe rapidamente em 

dispositivos com um sistema 

operativo completamente 

adaptado à nuvem e comece a 

voar 

Plataforma integrada com 

datos que alcançam 99% da 

cobertura mundial 



Salas de Reuniões

Inova

Realizar videoconferências 
com qualidade suprema e de 
forma simples e instantânea 

é possível com Hangout 
Meet e Hangout Meet 

Large

Adapta

Adapta as tuas salas de reuniões 
às tuas necessidades graças aos 

sistemas de Logitech e 
consegue reuniões excelentes

Sincroniza
Sincroniza as diferentes soluções da tua empresa 

(Skype,Zoom) e comunica-te de maneira rápida e sem 
problemas com Pexip



BENEFÍCIOS DE SE TRABALHAR COM UM 
PARCEIRO GOOGLE

4 horas de serviços técnicos 
por cada 1000€ de 
faturação mensais

Acesso aos painéis de 
faturação e  consumo da 

Nubalia

Unificação da faturação do 
G Suite e do GCP

Descontos nos outros 
serviços da Nubalia

Newsletter Mensal

Vouchers de consumo  
exclusivos para Partners 

Premier de Google

Cursos Online para GCP

Pagamento por 
transferência bancária



Referências G Suite



Atualmente trabalhamos com


