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Porquê Oracle?

Porquê Medtech Tecnologia?

A Oracle é uma empresa multinacional de tecnologia e informática, especializada no desenvolvimento e comercialização de 
hardware, aplicações, softwares e sistemas, caraterizada pela robustez, segurança dos dados, confiabilidade, organização 
racionalizada e grande capacidade de expansão (escalabilidade) do sistema.

A Medtech Tecnologia foi certificada pela Oracle como um Platinum Partner, o nível mais elevado de parceria. Com este foco a 
Medtech tem acesso a serviços exclusivos da Oracle criados para promover a liderança e a especialização dos parceiros, 
permitindo que os clientes obtenham: 
-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.

Vantagens Oracle/ Medtech Tecnologia?
-Reconhecimento e Orgulho. A Oracle ao ser considerada uma 
empresa de referência devido à qualidade de hardware, aplicações, 
softwares e sistemas, permite aos clientes obter garantias de 
reconhecimento, orgulho e confiança.
-Confiabilidade. A Oracle é um dos bancos de dados mais sólidos e 
robustos que existe.

-Suporte. Tendo como parceira a Medtech Tecnologia, os clientes 
salvaguardam o suporte em Angola no portfólio Oracle.

-Escalabilidade. A Oracle gere os maiores volumes de dados do 
mundo e, deste modo fornece as melhores soluções para que  sua 
base de dados continue a crescer. 

-Performance. Considerado o banco de dados com melhor 
performance, permite também o intercâmbio com diversas 
tecnologias.

-Funcionalidades. Permite a edição, actualização, consulta 
simultânea de dados/mapas/metadados por diversas pessoas, 
inclusive via internet/intranet.

-Múltiplas plataformas. A Oracle funciona em vários sistemas 
operacionais.
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MALANJE 
Rua Comandante Dangeroux, 409 RC
Zona Centro, Malanje
Tel.: (+244) 251 230 049
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 
lobito@medtech-angola.com

SUMBE
Avenida dos Aliados, Zona 3, Sumbe
Kwanza Sul, Cx. Postal: 155
Tel./Fax: (+244) 236 230 840 
sumbe@medtech-angola.com

LUANDA
Travessa Rei Katyavala nº 19/21
Cx. Postal: 2160, Luanda
Tel.: (+244) 222 444 439 | 222 440 375 | 940 431 745
comercial@medtech-angola.com   

www.medtechtecnologia.com
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