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Empresa
A Enssure é especializada no fornecimento 
de soluções corporativas de Tecnologia da 
Informação.

Atua como interface entre a Tecnologia da 
informação e seu negócio, propiciando a 
melhor relação custo-benefício para sua 
empresa.

Sobre os pilares de competência, 
comprometimento, credibilidade e 
qualidade a Enssure entrega os melhores 
resultados.
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Cases de Sucesso
A Enssure entrega diariamente serviços de 
tecnologia da informação em diversos 
nichos de mercado. 

Agora apresentaremos alguns dos trabalhos 
executados pelo time de tecnologia da 
Enssure.
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Lab Decoder
Um projeto desenvolvido para atender a 
logística de um grande cliente do segmento 
de telecomunicações, apoiando a força de 
trabalho da corporação na manutenção e 
redistribuição de aparelhos decodificadores.

● Desenvolvido para Desktop;
● Integração com a Fedex;
● Integração com SAP;



Intranet Corporativa
Intranet corporativa desenvolvida para 
auxiliar empresas a manterem seus 
colaboradores engajados, disponibilizar 
informações coletivas como contracheques, 
espelhos de ponto, anúncios corporativos e 
informes.

● Desenvolvido para Desktop e Mobile;
● Visualização por cargo e setor;
● Bloqueio de acesso no período de férias 

ou afastamento;



OPCHUB
Sistema desenvolvido para um cliente do 
segmento do mercado financeiro, com 
objetivo de precificar opções listadas da 
bolsa de valores e opções do mercado de 
balcão.

● Desenvolvido para Desktop;
● Integração com Up2data da B3;
● Integrações com sistemas internos do 

cliente.



B3 Adventurer
Sistema desenvolvido para um cliente do 
segmento do mercado financeiro com 
objetivo de disponibilizar de forma ágil e 
simplificada os dados que a B3 e a Anbima 
disponibilizam.

● Desenvolvido para Desktop;
● Integração com Up2data da B3;
● Integração com api da Anbima;
● Integrações com sistemas internos do 

cliente.



MAKE21
e-commerce do segmento de cosméticos 
desenvolvido sob plataforma magento com 
layout feito planejado e executado 
exclusivamente para o cliente.

● Desenvolvido para Desktop e Mobile;
● Integração Cielo;
● Integração Frenet;
● Tecnologia Magento;


