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Composta por equipas multidisciplinares 
extremamente qualificadas, a Medtech Tecnologia 
especializou-se em projectos de Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Energia, focados em:

 índice
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)

ENERGIA

         Dimep

SOLUÇÕES CORPORATIVAS

         Dell EMC
         NetApp
         Oracle
         Cisco
         Vmware
         Microsoft
         Primavera
         Symantec
         Outros Softwares

          APC
          OPTI-UPS | ORTEA

"A Medtech Tecnologia é uma empresa focada na Elaboração, Implementação e Manutenção dos mais diversos Projectos 
TI, Energia e Soluções Corporativas. É detentora de uma excelente quota de mercado, tendo atingido este posicionamento 
graças à confiança, experiência, qualidade de trabalho e elevado grau de exigência no tratamento dos seus clientes.

O nosso grande objectivo está focado na criação de valor para os nossos clientes e, simultaneamente, em sermos 
uma Empresa motivadora para os nossos colaboradores."

Engº César Assis – Director Geral, Grupo Medtech

Mensagem do Presidente
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A Medtech Tecnologia é uma empresa de direito angolano que actua 
no mercado nacional desde 1991.

A sua actividade engloba todas as etapas da cadeia de valor,  
desde o Levantamento das reais Necessidades dos Clientes até a 
Operacionalização e Manutenção dos Projectos.

Conscientes de que não basta comercializar produtos de elevada 
qualidade, o grupo tem efectuado avultados investimentos ao nível do 
Pré-Venda com a criação do Departamento de Engenharia Informática, 
no Comercial com a capacitação de Gestores de Cliente, no Pós-Venda 
com o Serviço de Apoio ao Cliente e na criação de um Laboratório 
Próprio certificado pelos Parceiros Oficiais.
 
A área comercial é igualmente constituída por uma secção focada na 
venda directa de softwares, aplicações, equipamentos e serviços de TI 
para satisfazer as necessidades mais pontuais dos clientes.

A contínua aposta na formação e inovação, a sua longa experiência 
no mercado nacional, certificação ISO 9001:2008, mas principalmente, 
o forte empenho em tudo o que desenvolve, são alguns dos 
elementos que permitem à empresa manter um sucesso comprovado 
ao longo do tempo.

Missão
Desenvolver soluções de TI, Comunicação e Energia à medida das 
reais necessidades dos nossos clientes, através da comercialização 
de softwares, aplicações, equipamentos e serviços de excelência, em 
estreita parceria com os nossos fornecedores.

Visão
Ocupar a posição de liderança no mercado de soluções de TI, 
Comunicação e Energia sempre com foco nas necessidades dos seus 
clientes.

Quem Somos

Clientes

Infraestrutura de TI para Sala de Servidores e Data 
Centers (Storages, Servidores, Racks, Backup)

Equipamentos Informáticos (Desktops, Notebooks, 
Workstations, Impressoras, Scanners e Periféricos) 
 
Soluções de Comunicação (Switch, Router, Firewall, 
Voip, Wireless, Voz, Vídeo-Conferência e Tele-Presença)

Projectos de Redes (Lógica, Física e Eléctrica) 

Soluções de Monitorização do Ambiente, Controlo 
de Ponto, Controlo de Acesso e Segurança Física

 
ERP, Aplicações, Gestão Documental, Licenciamento, 
Instalação e Configuração de Softwares

Soluções de UPS para Edifícios, Equipamentos 
Eléctricos e Centro de Dados

Sistemas de Prevenção e Extinção de Incêndio

Serviço Nacional das Alfândegas

Ministério da Justiça 
e dos Direitos Humanos

Ministério de Planeamento e
desenvolvimento Territorial

MPDT

Instituto Nacional
de Estatística

Caixa de Segurança Social FAA
CSS FAA

Serviço Integrado de 
Atendimento ao Cidadão

Tendo em consideração que a Medtech Tecnologia é uma 
empresa que já trabalha no mercado angolano há mais de 
20 anos e que participa em múltiplos concursos e projectos, 
optamos por seleccionar um conjunto de clientes muito 
reduzido, mas de projectos de referência. 

Trabalhamos para garantir a plena satisfação dos nossos clientes, 
mas sem nunca perder o foco nas suas reais necessidades e 
expectativas. 
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OS NOSSOS SERVIÇOS

Desenho Personalizado das Soluções

Contratos de Manutenção

Serviços de Reparação
e Laboratório Próprio

Consultoria 
Estratégica

Contratos
Manutenção

Desenvolvimento e 
Implementação 

de Sistemas

Desenho Personalizado
de Soluções

Conhece os serviços 
prestados pela Medtech?

www.MedtechTecnologia.com

A Medtech Tecnologia disponibiliza aos seus clientes a Prestação de Gestão Mensal para:
1. Data Center | 2. UPS e Estabilizadores | 3. Infraestrutura de redes | 4. Cablagem (Energia, Dados e Voz) | 5. Base de Dados | 6. Servidores, 
Desktops, Portáteis e impressoras | 7. Circuito de TV, Controlo de Acessos, Controlo de Ponto Biométrico e Facial | 8. Soluções de 
Comunicação  9. Sistemas de Backup de Dados e Rotinas.

Orientados pelas melhores práticas e metodologias do mercado, a Medtech Tecnologia possui uma equipa técnica organizada em 4 níveis de 
atendimento (1,2,3 e Command Center - Base ITIL), com contínua supervisão dos seus recursos seniores, a fim de garantir o processo de 
melhoria continua, disponibilidade e segurança aos nossos clientes. Estes Serviços de Gestão podem ser dimensionados para atender uma 
escala de 5x7x365 a 24x7x365 (Horas por dia x Dias por semana x Dias por ano). Na Medtech utilizamos uma ferramenta de gestão eficiente que 
permite o acompanhamento em tempo real dos nossos acordos para cada nível de serviço.

Na Medtech Tecnologia cada projecto é um caso especial. Deste modo será dado um tratamento personalizado na análise dos requisitos, e 
só depois serão desenvolvidas soluções que fornecem valor à empresa. Para tal, serão analisadas as suas ideias, consideradas as suas 
preocupações, e verificados todos os aspectos do problema, desde os processos de negócio, à importância da gestão da mudança, até aos 
resultados das várias tecnologias. Depois disto, a Medtech Tecnologia desenvolverá sistemas da informação exclusivos, que permitem às 
empresas dinamizar os seus negócios e conseguir obter um retorno sobre o investimento considerável.

De referir que nos dias de hoje os projectos personalizados tornam-se cada vez mais necessários nos ambientes e departamentos das 
empresas. A equipa da Medtech Tecnologia desenvolve soluções personalizadas que ampliam a performance e a qualidade, reduzem os 
custos e dão a agilidade e flexibilidade necessárias nos actuais processos da empresa.

De salientar que a Medtech Tecnologia apresenta a sua metodologia de Gestão de Projectos baseada na Iniciação, Planeamento, Execução, 
Acompanhamento/Controlo e Encerramento de Projectos, estruturada pelas práticas aplicadas pela comunidade de projectos. Actua de 
acordo com o estipulado no PMBOK (Projecto Managment Body of Knowledge), uma publicação do PMI (Project Management Institute) que 
concentra as informações e melhores práticas de gestão de projectos e que é referência para empresas e instituições em todo mundo.

T     E     C     N     O     L      O     G     I     A  

by Schneider E l e c t r i c

®

Consultoria Estratégica

Desenvolvimento e Implementação de Sistemas

Serviços de Reparação e Laboratório Próprio

Soluções Oracle

Procura uma empresa de Tecnologia que conhece o Negócio e ao mesmo tempo uma empresa de Assessoria e Consultoria que conhece 
Tecnologia?
Se a resposta é SIM, apresentamos-lhe a Medtech Tecnologia!

Desde a sua criação em 1991, a Medtech Tecnologia presta serviços de assessoria e consultoria de elevada qualidade, ajudando os seus 
clientes a compreender e a planear como usar as mais recentes inovações em Tecnologia de Informação, Softwares, Comunicação e 
Energia. 
A Medtech através da aposta nas competências humanas especializadas, permite que os clientes consigam aumentar a performance, 
obter uma maior diferenciação nas suas áreas de actuação, aumentar a quota de mercado e reduzir o tempo e o custo de todas as 
operações do dia-a-dia.

As práticas de qualidade utilizadas pela Medtech Tecnologia estão devidamente certificadas e garantem a conclusão dos projectos 
dentro das expectativas, prazos e orçamentos estabelecidos.

A Medtech é uma empresa fornecedora das melhores soluções em software e serviços de TIC e Energia, com a maior qualidade e 
confiabilidade. O seu foco é dar resposta às necessidades de organizações e segmentos do governo de Angola por soluções 
tecnologicamente confiáveis, seguras, personalizáveis, e cujo custo-benefício seja compatível com a sua realidade.
Em primeiro lugar a Medtech analisará o seu negócio e suas reais necessidades, para depois criar um projecto da solução, 
baseando-se no conceito de código aberto.
Esta metodologia de trabalho levou a Medtech à posição de líder em soluções que envolvam a integração de tecnologias 
sofisticadas, como bancos de dados relacionais, desenvolvimento de sistemas sob medida ‒ inclusive personalização de ERP´s.

1. Sistemas integrados sem a dependência de infraestrutura física.
2. Facilidade e rapidez na implementação
3. Permite customizações dinâmicas
4. Flexibilidade ao acesso das aplicações através no conceito cloud.
5. Custos mais baixos por aplicação

A Medtech Tecnologia possui um Laboratório Técnico Próprio, certificado pelos parceiros oficiais, prestando assistência em toda 
gama dos seguintes equipamentos: Dell, EMC, NetApp, APC, Dimep, Evolis.

O Service Desk da Medtech está disponível em 4 Níveis (1,2,3 e Command Center), orientado pelas metodologias ITIL, COBIT, PMI. 
Assim, os seus clientes poderão:
1. Abrir, acompanhar e fechar os chamados técnicos e de serviços;
2. Atender, acompanhar e executar as actividades pela web;
3. Associar níveis de prioridade, urgência, impacto e ANS para tratamento do chamado;
4. Rastrear por completo as informações passadas e actuais dos chamados;
5. Realizar o atendimento a partir de interface Web e Email;
6. Realizar o inventário de hardware e software (CMDB);
7. Controlar os indicadores de tempo por actividades e níveis de atendimento;
8. Controlar os acessos por meios de grupos administrados, preferencialmente pelo Active Directory;
9. Criar e utilizar relatórios personalizados;
10. Classificar incidentes;
11. Aceder ao Painel de Controlo/ Dashboard Gráfico.

 - Aplicações em SaaS:

- Desenvolvimento sobre a aplicação
- Gestão das Bases de Dados
- Soluções de ERP para todas as Camadas de Negócio
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Tecnologia de Informação (TI)
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Melhores Práticas de TI

Consciente desta realidade, a Medtech Tecnologia estruturou-se de forma a ajudar a 
sua Organização a solucionar estes problemas, melhorando a eficiência e eficácia de 
toda a sua infraestrutura de TI. 

Consiga:

Trabalhar com mais simplicidade; 
Aumentar a versatilidade e o retorno de investimento;
O controlo e gestão de todo o tipo de informações;
Tercerização de serviços não centrais;
Redução de custos e desperdícios;
Optimização de Espaços;
Atendimento personalizado e acompanhamento permanente.

 

 

 

 

Cuidamos da sua Organização!

CORRECTO ERRADO 

De acordo com o Relatório Global da Situação da Governação de TI, os 10 principais problemas relacionados com a TI enfrentados pelos 
CEO`s e Directores de Informática Internacionais são:

Visão inadequada sobre o desempenho de TI | Falhas operacionais de TI | Problemas de preenchimento de vagas em TI | Número de 
problemas e incidentes em TI | Alto custo de TI com baixo retorno sobre o investimento | Falta de conhecimento de Sistemas Críticos | 
Capacidade de Gestão de Dados | Desconexão entre a Estratégia de TI e a Estratégia Comercial | Dependências com operação automática 
de entidades além do controle directo | Número de erros apresentados pelos sistemas críticos.

ITIL™ (Information Technology Infrastructure Library): A Medtech Tecnologia organizou-se de forma a cumprir com as especificidades de 
gestão de serviços de Tecnologias de Informação com maior adesão em todo o mundo. O ITIL™ fornece um conjunto coerente das melhores 
práticas para a gestão da área de TI, independentemente do tamanho ou tipologia da sua Organização. Este Modelo defende que os serviços 
de TI devem estar alinhados com as necessidades e apoiar os processos centrais de negócio. Fornece orientações para as organizações de 
como usar as TI como ferramenta para facilitar a mudança, transformação e crescimento dos negócios. Os recursos da Medtech Tecnologia 
começam por analisar o seu negócio e por sugerir as práticas mais adequadas.

COBIT:  Nos dias de hoje é impossível imaginar uma empresa sem uma forte área de sistemas de informações (TI), para manipular os dados 
operacionais e prover informações gerenciais aos executivos para as tomadas de decisão. Para melhorar este processo de análise e decisão  
é necessário um processo estruturado para planear e controlar as iniciativas de TI nas empresas, garantir o retorno de investimento e 
aumento de melhorias nos processos empresariais. Este novo movimento é conhecido como Governação em TI, ou "IT Governance". A 
Medtech Tecnologia especializou os seus recursos de forma a maximizar o resultado a obter na sua Organização.

Saiba como tirar partido dos nossos Serviços Especializados:

Metodologias de Funcionamento

Destaque - Gestão de Projectos: 
A Medtech Tecnologia apresenta a sua metodologia de Gestão de Projectos baseada na Iniciação, Planeamento, Execução, 
Acompanhamento/Controlo e Encerramento de Projectos, estruturada pelas práticas aplicadas pela comunidade de projectos. Actuamos 
de acordo com o estipulado no PMBOK (Projecto Managment Body of Knowledge), uma publicação do PMI (Project Management Institute) 
que concentra as informações e melhores práticas de gestão de projectos e que é referência para empresas e instituições em todo mundo.

GRC- Governação, 
Risco e Compliance Elaboração

de Projectos
Segurança de
 Informação

Atendimento 
On-Site

Service 
Desk

Gestão Mensal 
de Serviços e  
Consumíveis

Consultoria
Estratégica



Com a Dell EMC Transforme Informações em Oportunidades
Saiba como obter a maior variedade de soluções de TI

A Dell EMC é líder mundial em capacitar empresas e provedores de serviços a transformar suas operações e oferecer ITaaS (Information Technology 
as a Service - Tecnologia da Informação como um Serviço), sendo a computação em nuvem, um conceito fundamental para essa evolução. Com 
equipamentos e serviços inovadores, a Dell EMC acelera a jornada rumo à computação em nuvem, ajudando os departamentos de TI a armazenar, 
gerir, proteger e analisar seus activos mais valiosos – as informações – de um modo mais ágil, confiável e económico.
 
Actualmente, muitas organizações falham prazos ou não conseguem responder de forma rápida às exigências dos seus clientes de TI. Além disso, 
têm orçamentos de TI insuficientes para satisfazer as suas necessidades mais essenciais, aumentar a performance e disponibilidade. 
"Colocar as melhores tecnologias ao serviço das organizações" é o compromisso da Dell EMC.

A Medtech Tecnologia e as soluções de infraestrutura Dell EMC ajudam os clientes a acelerar a transformação da TI. Com o portfólio Dell EMC  garanta 
a disponibilidade dos seus aplicativos e sistemas, identifique e combate ameaças de segurança cibernéticas e proteja os seus dados.
 
As soluções de armazenamento da Dell EMC são totalmente redundantes, extremamente eficientes, de desempenho extremo, simples de 
implementar e fáceis de gerir. Permitem também que a sua Organização reduza os custos, a complexidade de armazenamento de dados, cumpra 
as exigências corporativas e normativas, bem como aumentar o desempenho, eficiência, capacidade de expansão e facilidade de uso.

Desde o Portátil ao Data Center, da Virtualização à Computação em Nuvem, podemos ajudá-lo a tomar decisões com maior certeza e rapidez. 
Optimize as suas operações de TI, aumente a produtividade e proteja os seus dados.

Vantagem Competitiva
  A Medtech Tecnologia é um Direct Partner Dell EMC, o que significa:

         º Uma equipa de Pré-venda, Comercial e de Pós-Venda local certificada e treinada pela Dell EMC;
         º Origem dos produtos comprovada. Não existe risco de compras fora do canal autorizado;
         º Garantia dos equipamentos vendidos através de um laboratório próprio certificado pela marca;
         º Exigência de padrões de qualidade e desempenho internacionais.

  Forte presença da equipa de pré-venda e comercial sénior da Dell EMC em Angola:
         º Acompanhamento e consultoria interna permanente;
         º Acompanhamento e consultoria ao cliente final sempre que se mostre necessário.

  Acesso a todos os produtos e serviços Dell EMC, de forma fácil e rápida através de um gestor de conta Medtech.

Portáteis | PCs | Tablets
 Workstations

 Acessórios | Periféricos Armazenamento Segurança de Dados e RedeRede

Portfólio Dell EMC

ServidoresInfraestrutura Rack
Infraestrutura 
Convergente

Destaque - Infraestrutura Convergente e Hiperconvergente
"A tecnologia de Infraestrutura Convergente reúne os diferentes elementos da infraestrutura que impulsionam a TI, como servidores, 
dispositivos de armazenamento de dados, funções de sistemas de rede, virtualização, software de gerenciamento, orquestração e aplicativos. 
A Infraestrutura Hiperconvergente integra os mesmos principais tipos de componentes de TI da infraestrutura convergente, mas com 
a diferença de ser em um dispositivo ou rack dimensionável que permite modernizar seu datacenter com gerenciamento simplificado, 
desempenho aprimorado e escalabilidade elástica." www.dellemc.com

 

Destaque - Big Data
“O Big Data é a base para a criação de novos níveis de valor comercial. Com armazenamento, análise lógica e aplicativos integrados, o Big 
Data ajuda a impulsionar a eficiência e a qualidade, além de produtos e serviços personalizados, produzindo níveis superiores de satisfação e 
experiência do cliente.
Qual é a importância do Big Data? Os seus desafios são grandes, as suas oportunidades, maiores. O Big Data possibilita que você 
transforme os negócios e supere seus concorrentes.” www.dellemc.com

SegurançaGestão de Conteúdo 
Empresarial Gestão de Data Center

Protecção de Dados Cloud Big Data
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Gestão de Dados e Armazenamento 
Soluções mais eficientes e económicas ao dispor da sua Organização

O armazenamento é a prioridade na maioria dos orçamentos de TI. No entanto, muitas organizações estão a comprar pelo menos 25% mais 
espaço de armazenamento do que o necessário e assim reduzir a optimização da eficiência de TI.

As organizações necessitam gerir, processar e armazenar grandes quantidades de dados complexos. A Medtech Tecnologia e a NetApp podem 
ajudá-lo a obter o controlo dos seus dados e enfrentar os maiores desafios de negócio. 

A Medtech através da sua parceria com a NetApp, cria soluções de armazenamento e de gestão de dados que aumentam a eficiência e flexibilidade 
da sua TI. Proporciona uma infraestrutura de elevada  qualidade capaz de economizar e melhorar o nível de resposta das suas Organizações. 
Consiga reduzir as suas despesas operacionais e de capital, enquanto supera a sua concorrência. 
 
Com a protecção integrada de dados da NetApp, os nossos clientes têm disponibilidade ininterrupta de dados para ambientes de aplicativos 
empresariais, virtualizados e em nuvem.

Vantagem Competitiva 
A Medtech Tecnologia  juntamente com as soluções NetApp permite aos seus clientes:

  Reduzir o espaço físico do Data Center;
  Aumentar a utilização de armazenamento e o desempenho do sistema de armazenamento; 
  Obter um excelente ROI (Retorno Sobre o Investimento);
  Controlar o aumento de dados, visto que, a NetApp ajuda-o a transformar o problema da grande quantidade de dados em oportunidade, 

permitindo armazenar milhares de arquivos e petabytes de dados em um único volume, com uma gestão eficiente;
  Ultrapassar as limitações pois pode expandir a sua infra-estrutura e assim realizar projectos que requerem elevadas e complexas quantidades 

de dados;
  Ter acesso a uma equipa técnica local oficialmente certificada capaz de efectuar o levantamento, dimensionamento, definição, instalação, 

controlo, manutenção e reparação do Portfólio que se segue;
  Um maior acompanhamento e apoio pela nossa equipa de pré-venda NetApp, em Angola.

Portfólio NetApp

BackupVirtualização

Sistemas de SegurançaProtecção de Dados

Armazenamento

Destaque - NetApp All Flash FAS
"Os sistemas NetApp All Flash FAS (AFF) lidam com requisitos de storage empresarial com alto desempenho, flexibilidade superior e o melhor 
gerenciamento de dados da categoria. Projetados com base no software de gerenciamento de dados ONTAP, os sistemas All Flash FAS aceleram seus 
negócios sem comprometer a eficiência, a confiabilidade e a flexibilidade das operações de TI. 
Vantagens: Acelere a velocidade de seus negócios | Simplifique as operações de TI e, ao mesmo tempo, transforme os aspectos" www.netapp.com.br
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Consiga as melhores Inovações e simplifique a sua TI
O Sistema mais Integrado, Completo e Aberto do Mercado

A Oracle é uma empresa multinacional de tecnologia e informática, especializada no desenvolvimento e comercialização de hardware, 
aplicações, softwares e sistemas.

Com mais de 380.000 clientes, incluindo todas as empresas da lista Fortune 100, e implantações por diversos sectores em mais de 145 países 
em todo o mundo, a Oracle disponibiliza um conjunto personalizado e totalmente integrado de sistemas corporativos.

A Medtech Tecnologia foi certificada pela Oracle como o Platinum Partner, o nível de parceria mais elevado. Com este foco a Medtech tem 
acesso a serviços exclusivos da Oracle criados para promover a liderança e a especialização dos parceiros. Ao alcançar o estatuto Platinum, 
a Medtech passa a ter ao seu dispor o elevado nível de compromisso, as vantagens e os recursos disponíveis em exclusivo para os parceiros 
da OPN. Os membros Platinum recebem apoio especializado na gestão das suas contas virtuais para elaborar planos de desenvolvimento 
que contribuem para ampliar as suas áreas de especialização e as suas oportunidades de facturação. 

Vantagem Competitiva 
Com a parceria Medtech/Oracle a sua Organização poderá obter:

  Fornecimento do melhor desempenho, confiança, segurança e flexibilidade;
  Diminuição do custo e da complexidade de implementação e controlo de TI;
  Maior produtividade, agilidade e melhor business intelligence;
  Acesso à melhor Equipa Técnica local;
  Equipa de Pré-venda e Comercial especializada nas soluções Oracle, em Angola.

Portfólio Oracle

Destaque - HCM (Human Capital Management)
Vantagens: 1. Permite uma visão consolidada de todas informações do seu Capital Humano, em todas as vertentes | 2. Uma única plataforma 
aplicacional, integrada, que lhe oferece a visão e o controlo | 3. Visão e gestão de todo o ciclo de vida do Capital Humano | 4. Permite total 
flexibilidade na gestão aplicacional do Capital Humano | 5. Permite abrangência nas 4 Fases do RH, tendo módulos opcionais de acordo com a 
necessidade | 6. Não é necessário o investimento em infra-estruturas de IT;

Aplicações Base de Dados

Sistemas  Operativos

Máquina Virtual

Servidores

Armazenamento

Middleware



Confie na Empresa Líder Mundial de Soluções de Rede
O Amanhã Começa Aqui

A Cisco é a líder mundial em soluções de rede que transformam a forma como as pessoas se ligam, comunicam e colaboram. A qualidade dos 
equipamentos e serviços Cisco permitem desenvolver parcerias duradouras com o cliente e trabalhar com eles de forma a identificar as suas 
necessidades e oferecer soluções que suportam o seu sucesso.

A tecnologia está a mudar drasticamente, com novos modelos de consumo trazidos pela cloud, pela segurança, pela mobilidade e pelas redes 
programáveis. Estes conceitos estão a criar novos mercados e modelos empresariais, transformando a partilha de comunicações, conhecimentos e 
alterando significativamente a função das TI. A Medtech Tecnologia, consciente desta realidade, apresenta as melhores soluções Cisco para a sua 
Organização.

Vantagem Competitiva
Conheça algumas das vantagens que a sua organização poderá obter com a parceria Medtech/Cisco:

  Portfólio abrangente de produtos personalizados, capazes de atender a todas as suas necessidades tecnológicas, tanto agora como no futuro;
  A Medtech é um Parceiro local experiente capacitado para analisar as suas necessidades, simplificar os processos de selecção, implantação e 

gestão, à mais de uma década;
  Tudo funciona perfeitamente: a confiança, segurança e desempenho esperados dos produtos Cisco
  Optimizar a computação em nuvem;
  Melhorar o acesso à rede e tornar a partilha de recursos mais fácil;
  Aumentar a produtividade através da utilização de dispositivos móveis;
  Aumentar a inovação e a eficiência; 
  Maior capacidade de resposta ao proporcionar valor ao seu negócio com uma TI rápida, simples, inteligente e altamente segura;
  Uma equipa de pré-venda Cisco em Angola que permite obter, de modo personalizado, um serviço de consultoria, apoio e acompanhamento.

Portfólio Cisco

Destaque - THE NETWORK. INTUITIVE.
"Esta reinvenção das redes, tira partido de inovações no domínio da automação, analítica e machine learning para desenvolver uma rede mais 
intuitiva e simples que facilita a tradução das intenções de negócio em políticas de rede e está em constante aprendizagem, usando a data 
que flui através da mesma para antecipar necessidades e proactivamente resolver problemas.
A Network Intuitive é baseada no DNA Center, Software Defined Access, DNA Analytics and Assurance Encrypted, Traffic Analytics (ETA) e 
Catalyst 9000 Series" gblogs.cisco.com

Segurança  Switchs  

Voz e Comunicações Soluções Unificadas Armazenamento

Soluções de WirelessRouters

 Vídeo-Conferência  
    Tele-Presença
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As melhores Soluções de Virtualização
Tire o máximo partido dos Sistemas de Virtualização e Infraestrutura em Nuvem

A VMware é a empresa líder no sector de software de virtualização, reconhecida por ajudar as empresas a inovar e prosperar, enquanto optimiza 
as suas operações de TI. 

Ao virtualizar a infraestrutura (data center, dispositivos móveis), a VMware permite que a TI aceda a serviços a partir de qualquer dispositivo, 
a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ao utilizar um software de virtualização como o da VMware poderá executar um ou mais sistemas operacionais simultaneamente, num 
ambiente isolado, criando computadores completos (virtuais), a executar dentro de um computador físico. Do ponto de vista do utilizador 
e do software nem sequer se nota a diferença entre a máquina real e a virtual. é muito usado em centros de dados pois permite criar 
redundância e segurança adicional, sem recorrer a inúmeras máquinas físicas, distribuindo e aproveitando melhor os recursos das máquinas 
hospedeiras.

Vantagem Competitiva 
As soluções disponibilizadas pela VMware e Medtech Tecnologia pretendem melhorar a disponibilidade, o desempenho e a utilização dos 
seus recursos de TI, incluindo:

  Construir a sua infraestrutura na plataforma de virtualização com a total confiança e máxima segurança;
  Executar as aplicações mais críticas do seu negócio;
  Reduzir o capital e as despesas operacionais;
  Gerir e controlar os seus servidores, através da virtualização para executar várias cargas de trabalho, reduzindo as necessidades de 

servidores físicos - consolidação de servidores; 
  Reduzir o tempo de inactividade, tornando as soluções de alta disponibilidade e recuperação de dados mais económicas, simples e 

confiáveis;
  Possibilidade de testar uma aplicação em diversas plataformas através de ambiente de suporte facilitado;
  Migração de servidores antigos, o que possibilita a migração dos servidores para uma só  máquina;
  Manutenção de aplicações antigas e testes de sistemas novos;
  Manter a compatibilidade de hardware e simular instalações de rede;
  Possibilidade de criação de redundância aproveitando melhor os recursos das máquinas hospedeiras;
  Aumento do desempenho das aplicações, maior agilidade e facilidade na manutenção.

Portfólio Vmware

BackupAplicações Portáteis 

Virtualização (Server e VDI)Infraestrutura em Nuvem 

Data Centers 

Destaque - vCloud Suite

O VMware vCloud® Suite permite criar e operar uma nuvem privada do vSphere – um Data Center que oferece a economia dos 
provedores de serviços de computação em nuvem em grande escala, disponibilização de aplicativos em questão de minutos com 
segurança e disponibilidade personalizadas, e a melhor gestão de operações automatizadas e orientadas por políticas. www.vmware.com 



Obtenha o máximo desempenho e produtividade na sua Organização
Uma enorme variedade de soluções TI 

A Microsoft é uma empresa multinacional de tecnologia e informática, que desenvolve e vende licenças de softwares, aplicações e periféricos, 
para além de prestar suporte a vários produtos e serviços relacionados com a computação.

Com o lema “Nós inovamos, você transforma”, a Microsoft tem como missão ajudar as pessoas e as organizações a perceberem o seu verdadeiro 
potencial em todo o mundo.

Através de um relacionamento de trabalho muito próximo com a Microsoft, a Medtech Tecnologia adquiriu as habilidades e a experiência 
necessárias para ajudar a sua Organização a aproveitar as tecnologias mais avançadas. Os Serviços de Consultoria em Infraestrutura cuidam de 
todo o ciclo de vida da solução Microsoft, dos serviços iniciais de estratégia até planeamento, projecto, implantação, integração e gestão contínua, 
para soluções baseadas nas principais tecnologias Microsoft.
 
Os nossos serviços de suporte permitem o apoio correcto ao seu ambiente TI. A Medtech Tecnologia e os seus profissionais podem preencher 
as lacunas de recursos ou habilidades da sua Organização. O nosso portfólio de serviços Microsoft oferece suporte preventivo e correctivo para 
manter o seu ambiente TI a funcionar perfeitamente.

Vantagem Competitiva
Ao optar pelo parceiro Medtech – Parceiro Certificado Microsoft, as organizações conseguiram obter:

  Sistemas utilizados por milhões de pessoas/organizações;
  Possibilidade de utilização dos mais diversos programas e aplicações;
  Soluções optimizadas para qualquer tipo de redes.

Portfólio Microsoft

Destaque - Serviços Microsoft
A Medtech actualmente trabalha com o desenvolvimento de soluções tangíveis para o mercado Angolano, apresentando as seguintes 
capacidades na vertente Microsoft:  Windows Server, MS SqL Server, EPM (Enterprise Project Manager), SharePoint, Office 365, Pacote Office 
(Todas as Versões), Desenvolvimento de aplicações , Consultoria estratégica , Licenciamento de licenças, Skype, Lync, CRM, Help Desk, Risk 
Manager, Antivírus, Contracto de manutenção em todas as modalidades.

Windows Windows Server 

SharePoint Office 365 EPM Exchange Server   

OfficeSQL Server 
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As melhores soluções ERP para a sua Organização
Soluções de Gestão e Plataformas para Integração de Processos Empresariais

A Primavera Business Software Solutions dedica-se ao desenvolvimento de soluções de gestão e plataformas para integração de processos 
empresariais num mercado global, disponibilizando soluções para as Pequenas, Médias, Grandes Organizações e Entidades Públicas.

Graças à sua elevada capacidade de parametrização e configuração, as soluções Primavera vão ao encontro das necessidades específicas 
de cada Organização.

Cerca de 40 mil empresas recorrem diariamente às soluções Primavera para optimizarem os seus processos de negócio, numa aposta ganha 
na digitalização e inovação.

Presente em Angola, Portugal, Espanha, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, quénia e Dubai, sendo líder de mercado em vários 
destes países, a Primavera BSS é uma marca que investe na evolução permanente das suas competências e realizações, antecipando as 
necessidades e expectativas dos clientes, empresas, mercado e universo envolvente.

Para além da venda de soluções Primavera, a Medtech Tecnologia presta serviços de Consultoria de modo a satisfazer as reais necessidades 
das Organizações.

Vantagem Competitiva 
A Medtech Tecnologia disponibiliza as soluções Primavera e assim permite às organizações:

  Elevado nível de integração - Permite uma completa fluidez de dados entre as várias áreas operacionais das empresas e que podem ser 
acedidos numa única aplicação;

  Plataforma state-of-the-art - Caracteriza-se pela grande usabilidade uma vez que apresenta interfaces ergonómicos e navegabilidade 
altamente intuitiva, permitindo funcionalidades avançadas;

  Adaptabilidade - Facilidade de adaptação às necessidades específicas de cada Organização, bem como de utilização, de actualização e da 
eficiência;

  Ferramentas de decisão - Disponibilização de informação sintetizada às pessoas que dela necessitem (ex.: decisores, gestores, operacionais), 
através de processos automatizados e recorrendo a mecanismos de Business Intelligence;

  Adaptação às realidades internacionais - Respondendo à multiculturalidade e internacionalização crescente das organizações, o ERP 
Primavera está disponível em várias línguas (Português, Castelhano, Inglês e Francês), sendo possível ter utilizadores a usar idiomas distintos 
dentro da mesma empresa;

  Elevada extensibilidade - A extensibilidade é uma das características essenciais dos produtos Primavera. Devido a essa elevada capacidade 
de adaptação é possível alargar e parametrizar o software às necessidades específicas de cada Organização.             

Portfólio Primavera

Destaque - Serviços Primavera
Diante das necessidades do mercado Angolano, adoptámos o Primavera-ERP para automação de processos e recursos. A nossa equipa 
esta preparada para: Consultoria, Aderência ao Negócio, Desenho dos processos de integração, Licenciamento, Suporte e manutenção 
(Incidentes e Problemas), Instalação e Configuração do ERP, Preparação e suporte da base de Dados (SqL SERVER), Preparação e suporte 
do servidor de Aplicação, Suporte aos processos de importação exportação, Backup de Dados , Interoperabilidade com sistemas 
híbridos, Contracto de manutenção em todas as modalidades.

Financeira

Tesouraria

Recursos Humanos Logística

CRM | Activos

Projectos



Gestão e Protecção dos seus Dados
Descubra as soluções que melhor se adequam à sua Organização

A Symantec tem como objectivo principal o fornecimento de soluções de segurança, armazenamento e gestão de sistemas, de forma a ajudar a 
sua empresa a proteger e gerir as informações.

Dado o crescimento exponencial das informações e dados criados diariamente pelas empresas, a protecção e a gestão tornaram-se um grande 
desafio.
 
Assim como a Medtech Tecnologia, a Symantec também se preocupa com o futuro, e à medida que o mercado amadurece, agrega novas 
tecnologias às suas principais soluções (produtos para o consumidor, segurança de Endpoints, gestão do armazenamento e backup), atendendo 
a procura dos clientes, em constante evolução. As soluções Symantec ajudam o cliente a controlar mais processos de forma automática, seja em 
computadores domésticos ou em Data Centers corporativos.

Deste modo, os produtos da Symantec ajudam as organizações a proteger e a gerir os seus dados num mundo dominado pela informação.

Vantagem Competitiva 
Através das Soluções Symantec juntamente com a Medtech Tecnologia, a sua Organização terá:

  Protecção e controlo de um elevado volume de informações, num mundo em constante evolução;
  Protecção completa - Os clientes podem proteger as informações e infraestruturas de tecnologia de forma mais abrangente;
  Perspectiva global - liderança mundial, através do fornecimento das melhores soluções do mercado para milhões de clientes individuais e 

corporativos em mais de 48 países;
  Fácil gestão - Com software para várias plataformas e uma infraestrutura de fornecimento e suporte em todo o mundo, a Symantec ajuda os 

seus clientes a optimizar os seus investimentos em tecnologia durante todo o seu ciclo de vida;
   Controlo automático - Devido ao seu amplo portfólio de software de segurança e gestão, a Symantec ajuda os seus clientes a controlar mais 
processos automaticamente, quer seja em computadores residenciais ou em Data Centers organizacionais.

Portfólio Symantec

Veritas Replicator
Internet e 

Email Security 

Soluções de Backup

Archiving & eDiscovery 

Destaque: Symantec  Compliance
O Control Compliance Suite oferece segurança direccionada aos negócios e visibilidade de riscos para que os clientes possam alinhar as suas prioridades 
de forma eficiente em relação a segurança, operações de TI e conformidade. Ele automatiza avaliações contínuas e fornece uma visão unificada dos 
controles e das vulnerabilidades de segurança, possibilitando aos clientes fortalecer o Data Center, priorizar a correcção relacionada à segurança, fazer 
uma migração segura para o Data Center definido por software e oferecer suporte a avaliações constantes para o controlo contínuo e a segurança online. 
www.symantec.com 

Data Loss Process
(DLP)

Symantec Endpoint 
Protection Manager
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Outros Softwares
Obtenha os melhores Softwares para a sua Organização
Consiga desde a Redução de Custos até à Optimização dos Fluxos de Informação

A Medtech Tecnologia disponibiliza aos seus clientes os mais variados softwares, tendo em atenção a satisfação das suas reais necessidades. 
Isto permitirá à sua Organização melhorar os seus processos de decisão, gestão corporativa, competitividade e resultados.
 
Ao obter um software com licenças oficiais conseguirá solucionar os desafios com uma maior facilidade de implementação e adaptação. 

Ao optar por um Software como serviço, é importante que você pense para além do produto em si e, considere também a qualidade do 
serviço prestado pelo fornecedor.

Com o nosso serviço de Consultoria, garanta que o Software pretendido se adequa à sua Organização. 

Vantagem Competitiva 
A Medtech Tecnologia proporciona aos seus clientes: 

  Elevada compatibilidade com a maioria dos Programas;
  Serviços de Consultoria, Formação e Suporte;
  Soluções personalizadas às suas necessidades;
  Melhores preços do mercado;
  Equipas altamente profissionais e qualificadas;
  Melhores Soluções Integradas do Mercado.

Portfólio

Business Intelligence

Balanced Scorecard 

Bench-
marking

BPR

OAP

Data 
Mining

Analytics

Reporting

Data
Ware-
housing

Business
Intelligence

DIMENSÃO 
FINANCEIRA

DIMENSÃO 
DE PROCESSOS

DIMENSÃO 
DE MERCADO

VISÃO E
ESTRATÉGIA

DIMENSÃO 
DE FORMAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

Destaque - Business Intelligence
O Business Intelligence permite a Optimização de Resultados, Redução de Custos, Identificação e Acompanhamento de Factores Críticos 
Ocultos e o Aperfeiçoamento dos Actos de Gestão. Actua directamente nos processos de decisão, fornecendo aos gestores Recursos 
de Análise Específicos para cada área de negócio e aplicações específicas, continuadamente melhoradas para garantir a qualidade e 
satisfação dos gestores no seu dia a dia, na gestão dinâmica e na melhoria de sua qualidade de vida.

Gestão e Controlo de
Plataformas iSeries

Gestão do Ciclo de Vida de 
Aplicações em Ambientes 

Diferenciados 
(IBM/ Win/ Linux/ Web)

Planning & Budget

Forecasting

Budgeting

Strategic
Planning

Gestão Operacional

Dados

Informação

Conhecimento

Inteligência
Analítica

Diferenciada

Acções para
Optimizar
Resultados

Gestão do Conhecimento Gestão Alta Perfomance

Gestão de Recursos Humanos | 
ERP | CRM



Energia
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Um estudo realizado pela IBM demonstrou que um sistema normal está exposto a mais de 120 problemas de fornecimento de energia por 
mês. Os efeitos do problema de energia eléctrica oscilam desde os mais subtis (bloqueio e degradação do hardware) aos mais dramáticos 
(perda completa dos dados ou destruição das placas principais).

Segundo um inquérito realizado por Yankee Group, praticamente metade das empresas inquiridas calcularam os custos do tempo de 
paragem do sistema em mais de 1.000 dólares por hora e nove por cento afirmou que esses custos poderiam chegar a mais de 50.000 
dólares por hora.

Info Técnica

Problemas com a Energia Eléctrica

Queda de Tensão
Trata-se de breves diminuições nos níveis de tensão. De acordo com um estudo realizado pelos laboratórios Bell, este é o 
problema no fornecimento eléctrico mais comum e representa 87% de todas as perturbações.

Corte de Energia
Também conhecido por apagão, significa a perda total do fornecimento eléctrico e, como tal, representa a paragem abrupta 
de todos os equipamentos ligados à rede.

Pico
Trata-se de um aumento repentino e substancial da tensão com uma força comparável a um maremoto. Um pico pode 
destruir por completo um equipamento electrónico.

Sobretensão
Um breve aumento da tensão, com duração mínima de 1/120 de segundo, o dano é menor que o provocado pelos picos, 
contudo o mesmo pode provocar danos permanentes.

Ruído Eléctrico | Interferência Electromagnética (EMI) | Interferência de Rádio (RFI)
O ruído eléctrico altera a onda sinusoidal uniforme que se espera do serviço eléctrico. As influências contínuas do ruído 
alteram o normal funcionamento dos equipamentos mais sensíveis.

Definições
UPS – Unidades de Alimentação Ininterrupta:  Sistemas capazes de fornecer alimentação eléctrica de alta qualidade, sem interrupções. 
Apesar de serem capazes de filtrar uma vasta gama de perturbações encontradas na alimentação da rede eléctrica, as UPS não são 
estabilizadores de corrente e não deverão ser tratados como tal.

Estabilizadores de Corrente:  Equipamentos electrónicos responsáveis por corrigir a tensão da rede eléctrica para fornecer aos equipamentos 
uma alimentação estável e segura. Protegem os equipamentos contra sobretensão, subtensão e transientes.

Autonomia:  Tempo de funcionamento da UPS desde o momento em que ocorre um corte de energia até à descarga das baterias. Para esta 
definição é necessário considerar o tempo que a sua Equipa necessita para encerrar todas as Aplicações,  bem como o Tempo Médio que a 
sua Fonte de Energia Alternativa demora a ser restabelecida (ex. Gerador). Este tempo varia de acordo com a potência da UPS e carga definida.

Redundância:  Uma UPS redundante é aquela que oferece protecção eléctrica mesmo que exista uma falha na UPS. Esta característica 
consegue-se através de UPS instaladas em paralelo/redundante ou com tecnologia modular.
 
Formato:  Armário: Formato vertical para instalar directamente no chão ou na mesa de trabalho.  Rack: Formato horizontal para instalação 
em bastidores específicos para equipamentos informáticos.

Tipos de Tecnologia
Stand By:  A bateria da UPS apenas entra em funcionamento quando existe uma falha de energia. Existe um tempo de transferência entre 
a falha de energia e a entrada da UPS em funcionamento (aprox. 8-10 ms). Não estabiliza a tensão de saída.

Line Interactive:  O comportamento da bateria é similar à tecnologia Stand By, mas o tempo de transferência é menor (aprox. 2-4 ms). Além 
disso tem regulação automática da tensão que evita a utilização excessiva das baterias em caso de contínuas flutuações.
On-Line dupla conversão: Com esta tecnologia não existe tempo de transferência para as baterias. Esta tecnologia é indicada para 
equipamentos críticos onde a alimentação eléctrica sofra contínuas flutuações e cortes.

A Medtech Tecnologia, consciente da importância da eficiência e continuidade energética, pretende garantir que os seus clientes reconheçam 
a necessidade de ter uma protecção efectiva, de modo a evitar estas graves consequências. 



Com APC by Schneider obtenha as melhores soluções de Continuidade Energética
Confie no Líder Mundial do sector da Energia e Arrefecimento TI

Ao ser reconhecida com o nível mais elevado do programa de parcerias da APC by Schneider Electric, a Medtech Tecnologia aumenta o seu valor 
na área de Infraestrutura e Energia, reforça a sua diferenciação no mercado de TI e garante uma qualidade acrescida no desenvolvimento de novos 
projectos. Adicionalmente esta é a única categoria que a APC atesta a capacidade de fornecer soluções APC até 200KW nas áreas de Segurança, 
Ambiente, Gestão e Arrefecimento.

A qualidade da sua Solução depende da qualidade dos Serviços que a criaram, mantêm e reparam... exija o melhor.

Vantagem Competitiva
Os produtos e serviços APC juntamente com a equipa Medtech Tecnologia  garantem:                                                                                            

  Avaliação de necessidades - O nosso técnico visitará as suas instalações para recolher as necessidades da sua Organização;
  Planeamento da Instalação - Será agendado uma Reunião de Alinhamento entre o Cliente e a Medtech antes de se dar início ao processo de instalação;
  Gestão do Projecto - De modo a preparar a instalação da sua solução APC, o Gestor irá assegurar que os equipamentos, trabalhos eléctricos ou 

mecânicos existentes na solução sejam concluídos;
  Soluções optimizadas para qualquer tipo de redes;
  Montagem - A Medtech estará encarregue do processo logístico;
  Arranque - Um técnico de campo verificará todas as ligações no sistema.

Portfólio APC

Soluções em Contentores

Software de Gestão

Soluções para Salas de 
Servidores

Infrastruxure

Pelco

 Edifícios 

Protecção contra Picos 
de Tensão

 Regulação Automática
de Tensão

Monitorização e Controlo

Centro de Dados

Destaque – Medtech Tecnologia capaz de Implementar soluções Tier 3
A Medtech Tecnologia, sob supervisão da APC by Schneider, foi auditada por uma empresa multinacional especializada em projectos 
certificados pelo Uptime Institute. Os resultados vieram comprovar que o forte empenho e formação dos nossos profissionais na marca APC 
revertem na nossa capacidade em implementar projectos até o nível Tier 3.
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Os Melhores Produtos para a sua Organização
Soluções de Protecção de Energia e Continuidade

Com mais de 20 anos de experiência, OPTI-UPS é uma marca de renome internacional, que responde à crescente necessidade de produtos de 
protecção e continuidade energética. Todos os produtos OPTI estão em conformidade com os códigos e requisitos de segurança industriais. 
Após o sucesso nos EUA, nos mercados europeus e australianos, a OPTI-UPS está agora focada nos mercados do Médio Oriente e Africano.

Fundada em 1969, a ORTEA é hoje uma empresa líder na produção e desenvolvimento de Estabilizadores de Tensão. quarenta anos de 
investigação técnica e de negócios fizeram da ORTEA uma empresa altamente competitiva e tecnologicamente inovadora. 
Para além dos seus padrões de produção standard, esta empresa é capaz de ser extremamente flexível na criação de equipamentos 
especiais, de acordo com as especificações dos seus clientes.
Vantagem Competitiva 
Juntamente com as soluções OPTI-UPS/ ORTEA , a equipa Medtech  Tecnologia garante:

  Protecção e continuidade energética dos seus equipamentos;
  Reconhecimento da marca em todo o mundo;
  Fornecimento de produtos e serviços de alta qualidade;
  Excelente relação Preço vs qualidade.

Portfólio Opti-Ups | Ortea

Baterias

Destaque – Vantagens em utilizar Estabilizadores de Corrente
As principais vantagens da utilização dos Estabilizadores de Corrente são o aumento a vida útil dos aparelhos, redução dos casos de 
avaria dos equipamentos, estabilização da rede eléctrica, atenuação de ruídos, interferências e descargas atmosféricas, protecção contra 
sub-tensão e sobretensão da rede eléctrica, redução dos casos de sobrecarga e sobreaquecimento, sinalização de eventos da rede eléctrica.

O investimento inicial neste tipo de equipamentos irá representar fortes reduções de custos a médio e longo prazo.

UPS Monofásicas 

Estabilizadores Médio Porte Estabilizadores Grande PorteEstabilizadores Pequeno Porte

Serviços 

Se valoriza qualidade e segurança, então gostará de saber que para a Medtech Tecnologia obter a maior certificação junto das principais 
marcas de Energia/ Continuidade Energética, foi necessário que os nossos profissionais fossem treinados em todas as vertentes de negócio, 
com especial enfoque nos serviços. Venha comprovar a diferença.

  SLA – Service Level Agreement
A nossa equipa comercial definirá o seu prazo para início do atendimento, de acordo com os seguintes graus de prioridade: alta, média e baixa.

  Manutenção Preventiva: Inspecção Visual e Ambiental | Inspecção Eléctrica/Mecânica | Verificação Funcional | Implementação de 
Actualizações | Documentação e Recomendações.

  Higienização: Limpeza interior dos módulos e partes da UPS | Limpeza exterior de resíduos e humidade. 

  Manutenção Correctiva com SLA: Identificação do problema e da causa raiz | Identificação e especificação das peças a substituir | Implementação 
da correcção de modo a colocar a UPS em modo de funcionamento.



Soluções Corporativas
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Confie nos produtos DIMEP para a sua Organização
Controlo de Assiduidade,  Parques de Estacionamento, Controlo de 
Acesso,  Torniquetes  e Softwares 

Fundada em 1936, a DIMEP dedicou-se inicialmente ao fabrico de relógios, expandindo as suas actividades e tornando-se a pioneira no segmento 
de sistemas de ponto e controle de acesso de pessoas e veículos.

Os produtos e serviços DIMEP têm como objectivo auxiliar as Organizações nas operações de rotina, tais como, controlo de fluxo e acesso 
de pessoas e acções preventivas de segurança.

A Medtech Tecnologia é a Distribuidora Oficial em Angola dos Equipamentos e Softwares da marca Dimep. Deste modo, fica assegurada a 
obtenção dos melhores preços do mercado, melhor assistência técnica local, melhores serviços de consultoria, uma equipa pré-venda e comerciais 
seniores, às mais diversas organizações, nos mais diversos segmentos do mercado. 

A Medtech Tecnologia é a parceira certa para a sua Organização.

Vantagem Competitiva
As soluções Medtech e Dimep permitem à sua Organização:

  O total controlo de acessos a áreas restritas reforçando o nível de segurança; 
  Controlar e melhorar o cumprimento de horários e assiduidade;
  Melhoria da eficácia e eficiência da consulta de informações;
  Soluções optimizadas para qualquer tipo de redes;
  Melhor Solução Integrada do Mercado;
  Serviços de Consultoria e Formação;
  Laboratório próprio para a Manutenção e Reparação do equipamento; 
  Contratos de serviços Pós-Venda;
  Formação intensiva ao Cliente final;
  A Equipa mais certificada de Angola.

Portfólio Dimep

Destaque – Serviços Dimep
Sendo uma empresa bem conceituada no mercado Internacional desde 1936, a DIMEP trabalha directamente com a Medtech, no 
que tange as soluções de assiduidade e Controle de Empresa, oferecendo os seguintes cenários de soluções e serviços no mercado 
Angolano: 1. Implementação de solução em Cloud, 2. Implementação e serviços para relógios de ponto (Facial, Biométrico e Mobile,  
3. Implementação e serviços de controlo de acesso, 4. Implementação e serviços de vigilância digital (CCTV), 5. Implementação e 
serviços de controlo de RH, 6. Soluções e serviços para parque de estacionamento, 7.  Licenciamento de softwares, 8. Contracto de 
manutenção em todas as modalidades.

Controlo de Assiduidade  

Torniquetes Softwares

Parques de Estacionamento Controlo de Acesso



 

25

Equipamentos de Ensino Técnico

Inovação em Engenharia e Educação Técnica
Educação Superior, Escolas Técnicas e Formação

A EDIBON projecta e fabrica equipamentos para Engenharia e Educação Técnica, com os melhores padrões de qualidade.

O grande investimento em I + D + I faz da EDIBON uma referência neste sector.  Milhares de universidades e escolas técnicas de Engenharia, em 
todos os continentes, reconhecem a sua tecnologia e know-how.

A parceria entre a Medtech Tecnologia e a EDIBON conseguirá obter as ferramentas tecnológicas mais modernas e adequadas para um 
treinamento rápido, fácil e eficaz.

Vantagem Competitiva
As soluções Medtech e EDIBON permitem à sua Organização:

 Actualizações contínuas do software e manuais (vários idiomas);
 Suporte técnico e de manutenção;
 Certificado de serviço pós-venda ISO 9001;
 Certificados de treinamento;
 Treinamento remoto e serviços pós-venda com unidades SCAD.

Portfólio EDIBON

Formação na Empresa

Destaque – Treinamento e Transferência Tecnológica

Obtenha treinamento, "treinamento de professores", e até mesmo a transferência de tecnologia através dos engenheiros formadores 
envolvidos no projeto. Terá ao dispor da sua empresa as melhores e mais modernas ferramentas tecnológicas adequadas para um 
treinamento rápido, fácil e eficaz.

Educação Superior  Escolas Técnicas  
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CATÁLOGO 
INSTITUCIONAL
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www.medtechtecnologia.com

MALANJE  
Rua Comandante Dangeroux, 409 RC   

Zona Centro, Malanje 
Tel.: (+244) 251 230 086 

comercial.malanje@medtech-angola.com

LOBITO 
Av. da Independência n º 63/65, Restinga 

Largo Albano Machado, Lobito 
Tel.: (+244) 272 226 300 | 272 226 301 
comercial.lobito@medtech-angola.com

SUMBE 
Avenida dos Aliados, Zona 3, Sumbe 

Kwanza Sul, Cx. Postal: 155 
Tel./Fax: (+244) 236 230 840 

comercial.sumbe@medtech-angola.com

LUANDA
Travessa Rei Katyavala nº 19/21 

Cx. Postal: 2160, Luanda 
Tel.: (+244) 913 154 186 | 913 154 072 | 222 444 439 | 222 440 375

comercial@medtech-angola.com
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