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Uma equipa de sucesso

Introdução
Com uma entidade própria e uma cultura dinâmica, assente na experiência
e know-how dos seus sócios, bem como dos seus principais parceiros, a
Sysbizz é uma referência no mercado das TL`s, com uma clara aposta na
qualidade de serviço prestado.
A Sysbizz está sediada no Sintra Business Park, e está desde já à sua inteira
disposição, para poder em detalhe dar a conhecer as vantagens de trabalhar
como sua parceira de negócios de valor acrescentado.

Conceito estratégico
“… O princípio básico para atingir o sucesso é vencer a inércia, ultrapassando
cada dificuldade como se de um pequeno passo em frente se tratasse…
… O nosso objectivo é atingir a excelência em todas as nossas relações
institucionais.”
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Organização
Sales Manager
Jorge Lima
+351 93 396 17 99
Jorge.lima@sysbizz.pt

Technical Project Manager
Vasco Cândido
+351 93 841 98 30
Vasco.candido@sysbizz.pt

Technical Developer Manager
Jorge Silveira
+351 93 841 98 31
Jorge.silveira@sysbizz.pt
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Princípios corporativos
Objectivo
Sermos reconhecidos a nível nacional e internacional, em termos
de eficiência operacional, o objectivo é a excelência e qualidade dos
serviços prestados em todas as áreas de actuação.
Missão
Inseridos no mercado profissional de Sistema de Informação, o nosso
objectivo é prestar serviço, fornecendo soluções inovadoras de elevada
qualidade, garantindo assim a racionalização e rentabilização dos investimentos financeiros e humanos. Desta forma, pretendemos satisfazer e
ultrapassar os requisitos e as expectativas dos nossos clientes, gerando
valor para o seu negócio na busca dos mais elevados padrões de Excelência.
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Princípios corporativos
Inovação
Baseado em metodologias simples mas eficazes, desenvolver soluções
inovadoras e de valor para os nossos clientes.
Eficácia
Utilizando conceitos actualizados garantindo a eficiência das soluções,
desde a fase da proposta até á sua implementação e apoio pós-venda.
Confiança
Conquistar gradualmente a confiança dos nossos clientes, parceiros fornecedores e colaboradores, garantindo desta forma uma relação saudável
baseada nos mais elevados padrões de qualidade e respeito social.
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As nossas competências
Consultoria comercial/pré-venda no levantamento e definição das
necessidades.
Gestão de projectos.
Auditorias técnicas e/ou funcionais.
Desenvolvimento de soluções à medida.
Construção de sites intranet, internet e extranet.
Instalação, configuração, monitorização e tunning de Bases de dados.
Outsourcing aplicacional.
Apoio especializado em sistemas críticos.
Clustering e alta disponibilidade.
Racionalização e rentabilização lógica dos sistemas existentes.
Formação especializada com passagem do know-how.

contactos
Tel.: +351 933961799
Fax: +351 210985209
E-mail: geral@sysbizz.pt
Site: www.sysbizz.pt
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