
Para que os nossos clientes se possam 
concentrar no que é realmente 

importante - o seu negócio.
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Serviços

Consultoria TI

Gestão de Infra-estruturas
Integração de Sistemas
Comunicações Uni�cadas
Mobilidade
Soluções end-to-end
Outsourcing TI

Operações, Suporte 
e Manutenção

Suporte 24x7
Administração de Sistemas
Service Desk
Service Management

Segurança

Segurança Informática
Auditorias de Segurança
Monitorização Permanente
Firewalls
Protecção de Email

Datacenter

Serviços de Datacenter
Managed Hosting
Housing
Alojamento Web

Virtualização
e Cloud

Virtualização de Servidores
Virtualização Postos de Trabalho
Virtualização de Sistemas
Disaster Recovery
Serviços Cloud Computing
TI as a Service
LAMP, Tomcat, Plone...

Desenvolvimento Web
Gestão de Conteúdos
Soluções de Media
Desenvolvimento e Integração
de Software
Soluções Open Source
Desenvolvimento em Plone
Aplicações Móveis

FormaçãoDesenvolvimento

Academia Eurotux
Formação à medida

Especialização e competência; provas dadas no mercado; 
soluções inovadoras e competitivas; forte desempenho de 
investigação e desenvolvimento; política de evolução e 
melhoria contínua; serviço completo, �exível e escalável; 
qualidade do serviço e aporte de valor aos clientes.

Os que conhecem a Eurotux sabem que mesmo os mais complexos 
desa�os encontrarão uma resposta pro�ssional, e�caz e à altura das 
expectativas. São várias as empresas e instituições de referência, seja 
no sector das tecnologias, na administração pública ou em qualquer 
outro sector de actuação que comprovaram as capacidades Eurotux 
neste sentido.

A estratégia da Eurotux aposta no conceito de Dependableware.       
As propostas centram-se na segurança e a alta disponibilidade dos 
sistemas, permitindo serviços ininterruptos para a administração e 
monitorização. 

Os especialistas dos especialistas

Ajudar as 
empresas a 
reduzir riscos 
e custos, 
melhorar o 
desempenho 
e agilizar os 
negócios

Porquê a Eurotux



Produtos e Soluções

Criado para dar uma resposta �exível e e�ciente à necessidade de 
proteger os recursos informáticos de utilizadores indevidos e 
monitorizar a sua utilização, consolidando, num sistema central, a 
protecção de redes e a identi�cação, �ltragem e modelação de 
tráfego.

Firewall

Sistema cloud de �ltragem de spam e vírus, suprimindo a 
necessidade de investimento na capacidade e protecção das 
infra-estruturas da rede local.

eMail Exchange

Incorpora todas as características necessárias para a 
implementação de uma solução de comunicação de voz 
pro�ssional e e�ciente, incluindo todas as funcionalidades de uma 
central convencional  com menores custos de crescimento.

VoIP

O eurotux UnitBox é um ambiente de virtualização integrado, 
combinando hardware e software numa solução pronta a usar. 
Permite criar e gerir serviços de TI que interagem entre si de 
uma forma alinhada com as necessidades do cliente.

UnitBox

Focados numa linha de suporte que assegura o equilíbrio entre 
a prevenção e a reacção, a nossa equipa técnica é composta 
por pro�ssionais altamente quali�cados capazes de encontrar 
e implementar a solução mais adequada, assegurando um 
nível de serviço enquadrado com o seu negócio.

A monitorização e alarmística permitem detectar a ocorrência de 
incidentes e efectuar a gestão de capacidade, acompanhando a 
evolução da utilização de recursos. A Eurotux é parceiro de 
excelência na implementação destas soluções.

Sistema de monitorização

Sistema de gestão de tickets preparado para enfrentar os desa�os 
das empresas mais so�sticadas, permitindo a um grupo de 
pessoas gerir tarefas, problemas e solicitações efectuadas por 
utilizadores de uma forma inteligente e e�ciente.

eTicketing

Guarde e restaure os �cheiros do seu negócio na Cloud. O 
eurotux eBackup salvaguarda os dados de portáteis, desktops e 
servidores para um datacenter remoto especializado, fazendo 
cópias de segurança de forma automática e segura, para que se 
possa concentrar no que é realmente importante – o seu negócio.

eNewsletters
Sistema de Envio Massivo de Email

eMail
Serviço de Email Online

eSurveys
Sistema de Inquéritos Online

Solução Nuxis Open Source, que combina uma interface fácil de 
usar com as tecnologias de virtualização mais recentes, 
permitindo a criação e gestão, coordenada e centralizada, dos 
serviços de TI mais comuns e úteis.

IBM Power™ / System i
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Clientes
Uma parceria “Win-Win”

Avenida 24 de Julho, n.º 2041, 1º andar
Maputo - Moçambique

Tel. +258 21 420 687

www.eurotux.co.mz - info@eurotux.co.mz

Rua Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27 
4715-340 Braga - Portugal

Tel. +351 253 680 300 - Fax. +351 253 680 319  

www.eurotux.com - info@eurotux.com


