www.eurotux.com

MOVING BUSINESS FORWARD

APRESENTAÇÃO
eurotux.com/empresa

Criada em 2000, como iniciativa
de docentes da Universidade do
Minho.

Especializada em planeamento,
integração e implementação de
sistemas informáticos.

Oferece
soluções
de
TI
construídas à medida das
necessidades dos clientes.

Prestação de serviços é a maior
componente do volume de
negócios.

Posicionamento privilegiado na
área do Open Source.

A Eurotux em conjunto com a
ITMZ, Dipcode, More Sec e
HelloDev constituem o Grupo
Eurotux.

50 Colaboradores, 80% dos
quais com licenciatura ou
mestrado na área de Informática.

Certificação
PME Excelência

ISO

9001

PME Líder
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MISSÃO
eurotux.com/empresa/missao-e-valores

Análise,
conceção,
desenvolvimento
e
implementação de soluções
informáticas globais, que se
caracterizam pela segurança,
fiabilidade e transparência para
o cliente.
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VALORES
eurotux.com/empresa/missao-e-valores

SEGURANÇA

FIABILIDADE

TRANSPARÊNCIA

Ênfase na segurança de
aplicações e serviços; Reduzir a
vulnerabilidade
a
falhas
motivadas por ataques ou
utilização
indevida
dos
sistemas.

Elevada disponibilidade e
operacionalidade dos sistemas
envolvidos nas soluções.

Fornecer o máximo de
informação
relativa
à
implementação dos sistemas
ao cliente, de forma a tomar
decisões técnicas informadas.

CONHECIMENTO

INOVAÇÃO

Elevada competência técnica;
Conhecimentos técnicos em
permanente evolução.

Desenvolvimento
e
implementação de soluções
inovadoras,
capazes
de
acrescentar valor ao mercado.
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UMA ESCOLHA SEGURA
eurotux.com/media/brochura-geral

EXPERIÊNCIA E KNOW-HOW

OPEN SOURCE

A equipa técnica da Eurotux é
formada por profissionais com
larga experiência e elevada
competência, preparados para
responder eficientemente aos
desafios mais complexos.

Pioneira no desenvolvimento e
integração
de
soluções
baseadas em tecnologias open
source.

SEGURANÇA
Ênfase na segurança, de forma
a reduzir a exposição a falhas
motivadas por ataques ou
utilização
indevida
dos
sistemas.

A Eurotux prima pela análise,
conceção, desenvolvimento e
implementação de soluções
caracterizam pela segurança,
fiabilidade e transparência para
os seus clientes

FIABILIDADE
Fornece ao cliente o máximo
de informação relativa à
implementação dos sistemas,
permitindo a tomada de
decisões técnicas informadas.
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UMA ESCOLHA SEGURA
eurotux.com/media/brochura-geral

QUALIDADE
O sistema de gestão da
Eurotux
encontra-se
certificado segundo a norma
ISO 9001:2015*. Existe uma
aposta na otimização de
processos e na melhoria
contínua.
RECURSOS HUMANOS
Para a Eurotux é essencial a
aposta
em
profissionais
altamente qualificados, com
elevada
capacidade
de
trabalho e evolução.
* Âmbito: organização, gestão, investigação e
desenvolvimento de soluções informáticas.

INVESTIGAÇÃO
DESENVOLVIMENTO

E

Pioneira no desenvolvimento e
integração
de
soluções
baseadas em tecnologias open
source.

A Eurotux dispõe de parceiros,
infraestruturas e negócios em
desenvolvimento em vários
continentes. Tem projetos em
curso para o setor público e
privado, com especial foco na
Europa, Brasil e Moçambiquee

TRANSPARÊNCIA
A Eurotux esforça-se por
fornecer ao cliente o máximo
de informação relativa à
implementação dos sistemas,
contrariando assim a criação
de barreiras que impeçam a
tomada de decisões técnicas
informadas.
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SOLUÇÕES MULTIPLATAFORMA
eurotux.com/produtos-e-solucoes

LINUX

WINDOWS

IBM POWER SYSTEMS

A Eurotux tem conhecimento
profundo do funcionamento e
desenvolvimento
em
Linux,
baseando grande parte dos seus
projetos
nesta
e
noutras
tecnologias open source.

A Eurotux integra a Microsoft
Partner Network. A sua equipa
técnica
inclui
profissionais
certificados para a implementação
e gestão de produtos Microsoft,
nomeadamente Windows Server e
SQL Server.

A Eurotux é gestora da maior base
instalada de clientes IBM Power
em Portugal. O seu perfil de
competências em AS/400, iSeries,
i5, IBM i, AIX e Linux on Power
permite aumentar a eficiência da
gestão e reduzir os custos
associados
à
operação
e
manutenção desses sistemas.
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PARCEIROS TECNOLÓGICOS
eurotux.com/parceiros

A Eurotux agrega as melhores
soluções à sua oferta de serviços
e produtos, tendo como parceiros
empresas e fabricantes líderes de
mercado
que
oferecem
tecnologias state-of-the-art.
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OPERAÇÕES, SUPORTE E MANUTENÇÃO
eurotux.com/servicos/suporte-e-manutencao

SUPORTE 24X7

CONTRATO DE SERVIÇOS

PROJETOS

A Eurotux disponibiliza
serviços ininterruptos de
suporte e manutenção de
operacionalidade,
permitindo resolver com
rapidez qualquer incidente.

Serviços de operação,
monitorização e alarmística,
manutenção preventiva e
suporte reativo com níveis
mínimos de disponibilidade
(SLA).

A Eurotux é especialista na
implementação e integração
de infraestruturas de TI em
instalações dos seus
clientes, data centers
próprios ou clouds de
terceiros.
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PROTEÇÃO & SEGURANÇA
eurotux.com/produtos-e-solucoes

PROTEÇÃO DE DADOS E APLICAÇÕES

SEGURANÇA INFORMÁTICA

Uma das principais vocações da Eurotux é garantir a
segurança de sistemas e redes informáticas. Esta
temática constitui um fator determinante da
operacionalidade de qualquer negócio e deve ser
considerada uma prioridade.

A Eurotux implementa soluções de segurança
preventiva, integradas e escaláveis e fornece serviços
confiáveis que garantem a proteção dos sistemas de
informação.

 Firewalls

 Auditoria de sistemas e redes

 Backup & Disaster Recovery

 Monitorização & Alertas
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DEVOPS
eurotux.com/servicos/suporte-e-manutencao

AUMENTO DO CONTROLO

DIMINUIÇÃO DO RISCO

MAIOR RENTABILIDADE
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DEVOPS
eurotux.com/servicos/suporte-e-manutencao

ALINHAMENTO COM
OS OBJETIVOS DE
NEGÓCIO
As equipas contribuem
diretamente para a
concretização dos
objetivos de negócio,
existindo um controlo
de custos
permanente.

TIME-TO-MARKET
MAIS RÁPIDO

INTEGRAÇÃO
CONTÍNUA

GESTÃO DE RISCO

Ciclos de
desenvolvimento
mais frequentes e
com menor esforço
associado permitem
implementar novas
funcionalidades mais
rapidamente.

As equipas DevOps
utilizam ferramentas
para automatizar os
testes e a integração,
reduzindo a duração e
os erros associados a
este tipo de tarefas.

Mais segurança.
Mais produtividade.
Maior escalabilidade.
Melhoria de
desempenho.
Menos falhas e
desperdícios.
Redução de custos.
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GESTÃO DE TI
eurotux.com/servicos/suporte-e-manutencao

A gestão de tecnologias de
informação permite alinhar os
recursos tecnológicos com as
prioridades e objetivos das
organizações, resultando numa
estratégia que acrescenta valor
ao negócio
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GESTÃO DE TI
eurotux.com/servicos/suporte-e-manutencao

ALINHAMENTO DA
ESTRATÉGIA DE TI

GESTÃO DO CICLO
DE VIDA DAS TI

APOIO NA MIGRAÇÃO
DE TECNOLOGIAS

ACOMPANHAMENTO
DE OPERAÇÕES

O principal objetivo da
gestão de TI é utilizar
os recursos
tecnológicos para criar
valor e contribuir para
os objetivos de
negócio, sendo geridos
segundo as prioridades
e necessidades da
organização.

A gestão do ciclo de
vida das TI proporciona
uma visão integrada de
licenças, garantias,
níveis de suporte e
atualizações. Permite
fazer uma previsão das
necessidades futuras.

A gestão de TI prevê
estudos de viabilidade
da adoção de novas
tecnologias,
elaboração de planos
de migração e
execução, minimizando
o impacto nos
sistemas de produção.

A Eurotux tem larga
experiência no
acompanhamento de
operações que podem
afetar o
funcionamento de
sistemas informáticos
críticos para as
organizações, atuando
rapidamente em
situações emergentes.
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ESPECIALISTAS EM TI
eurotux.com/noticias

Conhecimento e experiência
são alguns dos elementos que
permitem à Eurotux adotar um
posicionamento singular num
mercado de elevada exigência e
responder de forma inovadora
aos desafios
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ESPECIALISTAS EM TI
eurotux.com/noticias

GESTÃO DE MILHARES
DE SERVIDORES
Suportados pelos mais
variados ambientes e
plataformas, a Eurotux
é responsável pela
gestão de vários
milhares de servidores
de produção.

MAIS DE CEM
PROJETOS
IMPLEMENTADOS
A Eurotux tem larga
experiência na
implementação e
integração de
tecnologias de
informação, tanto na
vertente de
infraestrutura como em
software.

MAIS DE 120 MIL
INTERVENÇÕES

SUPORTE EM QUATRO
CONTINENTES

O service desk da
Eurotux responde
rapidamente às
solicitações, efetuando
as intervenções
técnicas necessárias
para resolver os
problemas.

A Eurotux presta
suporte técnico
remotamente em vários
países e conta com o
apoio de equipas locais
em Portugal e
Moçambique.
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CLIENTES
eurotux.com/clientes
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Para que os nossos clientes possam concentrar-se
no que é realmente importante:

o seu negócio!
eurotux.com
linkedin.com/company/eurotux-sa
facebook.com/eurotux
twitter.com/eurotux
youtube.com/eurotuxsa

