Ajudando as
concessionárias de
energia a capturar
as oportunidades de
digitalização na rede

Nossas
soluções
ajudam a:

Estabilizar
a rede

Equilibrar
demanda
e oferta

Melhorar a
gestão de
ativos

O melhor de dois mundos

• Integrações de sistemas e
recursos de serviços
• Metodologias comprovadas
• Tecnologias, ativos e processos
específicos para o mercado

• Especializada em integração
de IT/OT
• Soluções integradas de rede
inteligente para uma rede digital

• Tecnologia em engenharia
e energia
• Aplicações para rede inteligente
• Controle de rede

Eficiência
energética

Gerencia de
fontes de energia
distribuídas

Gerencia
e análise
dados

Sergurança
da rede

Entrega soluções de IT/OT e serviços globalmente
América
4 localidades
+ 35 projetos
+ 85 pessoas

Outra Localidades
5 localidades
Um local dedicado de entrega
+15 projetos
+100 pessoas

Localidades
Localidade dedicada de entrega

•
•
•
•

185 pessoas em 12 países
+50 projetos em andamento em 15 países
10 localidades ao redor do mundo, incluindo um novo escritório no Brasil
85 pessoas dando apoio aos projetos da OMNETRIC Group a partir de um
centro dedicado, no Accenture Delivery Center, em Pune, Índia

www.omnetricgroup.com

Sobre o OMNETRIC Group
O OMNETRIC Group se dedica à entrega global de soluções
e serviços integrados de tecnologia da informação e
tecnologia operacional, ajudando serviços públicos a atingir
maior confiança e eficiência da rede. O OMNETRIC Group é
uma joint venture entre Siemens AG e Accenture.
Combinando o portfólio líder de produtos de tecnologia de
energia da Siemens com os recursos de integração,
consultoria e serviços gerenciados de sistema da Accenture,
o OMNETRIC Group é capaz de dar apoio a clientes com
soluções inovadoras onde quer que estejam no caminho
para uma rede mais inteligente. Para mais informações, visite
www.omnetricgroup.com

Entre em contato:
EMEA
Steven Forsythe
steven.forsythe@omnetric.com
+44 7921 243951
Americas
Craig Cavanaugh
craig.cavanaugh@omnetric.com
+1 919 720 0827
Brasil
Diego Humberto Kalegari
+55 41 9129-2395

Solicitação de negócio
Request@omnetric.com
Comunicações de marketing e corpor
pr@omnetric.com
Perguntas sobre carreira
recruiting@omnetric.com
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