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APRESENTAÇÃO
A PRODAM (Processamento de Dados Amazonas S.A.) é
uma empresa pública de economia mista, cuja maior
acionista é o governo do Estado do Amazonas, sendo este
também o seu maior cliente. Nos seus 45 anos de atuação, a
PRODAM consolidou um modelo de gestão eficaz, baseado
no pioneirismos, competência e credibilidade. Para
apresentar um comprometimento com a qualidade ao
longo dos anos, a Empresa é certificada na norma
internacional ISO 9001:2015.
Não obstante, isso não seria uma realidade se a
PRODAM não se preocupasse com o bem-estar, qualidade
de vida no trabalho e a satisfação dos seus empregados, que
são os responsáveis diretos pelo seu sucesso.
Nossos serviços são disponibilizados para os órgãos do
Governo Estadual do Amazonas e pessoas jurídicas do setor
privado.
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ATUAÇÃO DA PRODAM
A PRODAM (Processamento de Dados Amazonas S.A.) é
uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com
controle acionário do Governo do Estado do Amazonas.
Atualmente
a
empresa
encontra-se
vinculada,
administrativamente,
a
Secretaria
de
Estado
de
Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e
Inovação – SEPLANCTI.
A PRODAM tem como objetivo a prestação de serviços
especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação
aos órgãos integrantes da Administração Pública Estadual,
podendo, complementarmente, atender órgãos federais,
instituições privadas, administrações municipais e outras
administrações estaduais.
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missão, visão e valores
MISSÃO
Prover soluções em Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC, com
excelência, inovação, atendendo ao
poder público e a iniciativa privada,
contribuindo para o bem-estar e
qualidade de vida da sociedade.

VISÃO
Ser referência no mercado público e
privado em TIC, na Região Norte, e ser a
estatal mais inovadora do país em 2020.

VALORES
Ética, compromisso com o cliente,
valorização das pessoas, agilidade com
eficiência,
inovação
e
responsabilidade socioambiental.
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SERVIÇOS DA PRODAM
EXECUÇÃO DE

DATACENTER

SISTEMAS

INFRAESTRUTURA

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EM
HARDWARE E
SOFTWARE

VPN

METROMAO

DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

PLATAFORMA DE
COMUNICAÇÃO E
COLABORAÇÃO

LINK DE DADOS
PONTO A PONTO

INTERNET

IMPLANTAÇÃO DE
SITES E PORTAIS
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SISTEMAS DE B.I.

SERVIÇOS DA PRODAM

Solicite um
serviço

DATACENTER

A PRODAM é responsável pela hospedagem e
gerenciamento de dados de seus clientes, inclusive, de
sistemas não desenvolvidos pela empresa. Tem como
característica a alta capacidade, flexibilidade e
segurança para armazenar os dados e processar
informações.
Utiliza ainda ferramentas de monitoramento dos
serviços de rede, com refrigeração e redundância
elétrica, segurança física com controle restrito no
acesso as instalações.
Permite ainda a realização de serviços de Backup
dos dados do cliente.

EXECUÇÃO DE SISTEMAS
A PRODAM é responsável pela execução de
sistemas de informação de seus cliente, provendo
infraestrutura, pessoal e suporte técnico. Alguns
exemplos de sistemas que funcionam nessa
modalidade: Sistema de Gestão Acadêmica, Sistema de
Gestão de Recursos Humanos e Sistema de Gestão de
Trânsito.

INFRAESTRUTURA
Oferece aos seus clientes serviços especializados
em elaboração e execução de projetos de redes lógicas
de computadores e cabeamento estruturado ou rede
WI-FI (sem fio) que atendem a um alto padrão de
qualidade. Para isso, são elaboradas plantas baixas com
a localização dos pontos lógicos e com todas as
especificações de equipamentos ativos de rede que
deverão ser utilizados, como switches e firewalls. Os
projetos são executados em conformidade com as
normas ABNT/NBR 5410, 14565 e EIA/TIA 568A/606/607,
e devem ser aprovados pelo Conselho Regional de
Engenharia (CREA-AM).
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SERVIÇOS DA PRODAM

Solicite um
serviço

ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM
HARDWARE/SOFTWARE
A principal função da Assistência Técnica é prestar
manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
de informática de seus clientes, tais como:
microcomputadores, servidores, notebooks, no-breaks,
impressoras, projetores de multimídia e monitores, mas
também para projetar e instalar, sob demanda, redes
lógicas
de
computadores
(infraestrutura
de
cabeamento metálico).
A PRODAM presta ainda serviços de homologação
dos mais diversos equipamentos de informática, como
câmeras fotográficas digitais, tablets e scanners. Além
disso, a empresa também monta estruturas provisórias
de computadores e periféricos em rede, para pequenos,
médios e grandes eventos, bem como a prestação de
apoio e consultoria pelo tempo que o evento durar.

METROMAO
A PRODAM elabora e executa projetos para
integrar os órgãos do Governo do Estado à Rede
Metropolitana de Comunicação de Dados de Manaus
(MetroMao), a rede oferece simultaneamente dados,
imagens e voz. A Metromao é uma rede de
comunicação de dados de alta velocidade que interliga
instituições
de
ensino,
pesquisa
e
órgãos
governamentais estaduais. A alta capacidade de banda
de comunicação permite que órgãos do governo
desenvolvam
projetos,
como
videoconferência,
telemedicina, ensino à distância e telefonia sobre IP
(protocolo de comunicação da internet).
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SERVIÇOS DA PRODAM

Solicite um
serviço

PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO
E COLABORAÇÃO
A plataforma consiste em um ambiente onde os
usuários possam colaborar em seu trabalho, através da
utilização de documentos on-line, ambientes de
integração e videoconferência. O serviço de e-mail aos
integrantes do governo estadual utilizando o domínio
am.gov.br, o que provê maior segurança na troca de
informações. O software é hospedado nas instalações
da Prodam, beneficiando-se da infraestrutura de TI de
alta disponibilidade existente.

ACESSO GERENCIADO À INTERNET
A PRODAM oferece a seus clientes o serviço de
acesso à rede Internet no modelo Internet Dedicada,
que é realizado através de conexões de alta velocidade
com disponibilidade de acesso de 24h por dia, 7 dias por
semana.

LINK DE DADOS PONTO A PONTO
O serviço de Link de dados ponto a ponto a sua
ligação direta com o Data Center do Estado, que
proporciona acesso dedicado aos serviços, produtos e
dados providos pela PRODAM. A vantagem é ter um
acesso exclusivo ao Data Center do Estado, bem como a
flexibilidade de escolher a banda que melhor atenda as
necessidades
da
empresa,
e
velocidade
na
comunicação e no tráfego de dados e voz.

IMPLANTAÇÃO DE SITES E PORTAIS
A PRODAM elabora sites e portais. A empresa
elabora e implanta normas de segurança para garantir
a inviolabilidade destes sites quando contratado com o
cliente e também disponibiliza recursos para que o
próprio usuário publique conteúdo conforme regras
acordadas previamente.
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SERVIÇOS DA PRODAM

Solicite um
serviço

LICENÇA DE USO VPN
(VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
Vários serviços da PRODAM são disponibilizados
através de uma rede de comunicação restrita aos
órgãos governamentais. Opcionalmente esta rede pode
ser acessada através de uma conexão segura pela
Internet, chamada de VPN (Virtual Private Network).
Esta facilidade permite que órgãos sediados em
localidades distantes e que não estão conectadas à rede
estadual possam a ela se conectar e utilizar os sistemas
governamentais, ampliando assim a ação do governo
no Estado do Amazonas.

BUSINESS INTELLIGENCE - BI
O serviço de construção de Data Warehouse - DW
e Business Intelligence - BI que são tecnologias que
possibilitam ao cliente o acesso direto aos seus dados,
através de uma ferramenta de software, que o torna
capaz de construir suas próprias consultas ou análises.
Os dados são reorganizados segundo temas ou
assuntos eleitos pelo cliente mais amigável ao
manuseio pelo usuário final e disponibilizado por um
portal na Internet.

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO
O serviço de desenvolvimento de sistema de
informação, consiste no trabalho de análise dos
requisitos do cliente, utilizando processos de
desenvolvimento alinhados com as melhores práticas
do mercado, visando a entrega continuada de software
ao cliente, sob demanda. O desenvolvimento de solução
podem ser tanto para ambiente Web quanto para
mobile.
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CANAIS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

1. ATENDIMENTO PESSOAL
Rua Jonathas Pedrosa, 1937 - Praça 14
de Janeiro, Manaus - AM, 69020-110

2. ATENDIMENTO VIRTUAL
Pelo site: www.prodam.am.gov.br, que
disponibiliza 4 canais de comunicação:
SAC-P: Solicitação de Serviços.
e-Ouv:
reclamações,
denúncias,
sugestões, elogios ou solicitações.
e-SIC: Solicitações
informação.
Fale Conosco: dúvidas.
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de

acesso

à

formas DE ATENDIMENTO
PRESENCIAL
Rua Jonathas Pedrosa, n°.
1937-Praça 14 de janeiro.
Manaus-AM. CEP 69020-110.

Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira,
das 8h às 17h
(exceto feriados).

ELETRÔNICO
prodam@prodam.am.gov.br

Informações necessárias
Nome completo e descrição
da demanda de forma clara e
objetiva.

TELEFONE
Call Center:
0800-0922626

Prazo de Resposta
Imediata
ou,
caso
a
informação
não
esteja
disponível, o prazo será de 30
(trinta) dias corrido.
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COMPROMISSOS DE
ATENDIMENTO DA PRODAM
Com a finalidade de melhorar seus serviços e o
atendimento ao usuário dos serviços, a PRODAM
se compromete a:
Atender aos clientes/usuários dos serviços com
respeito, urbanidade e cortesia;
Receber, examinar e tratar reclamações, denúncias,
sugestões, elogios e solicitações de informação
referentes aos seus serviços;
Manter atualizado na internet o portal de
transparência
PRODAM
com
informações
institucionais que sejam de interesse geral;
Fazer uso de avaliação de satisfação de clientes.
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