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Carta de Apresentaçäo
Luanda, 8 de dezembro de 2017

Exmos. Senhores,

Somos uma empresa de Direito Angolano, atuante no mercado das
Técnologias de informação. As áreas de Formação técnica

Profissional e

Prestação de Serviços ligados as Tecnologias de Informaçäo constituem-se o
epicentro a volta do qual giram nossas soluções.

Acreditamos em Países que se afirmam em princípios de mercado livre,
iniciativa privada e competição efectiva, estando cónscios de nossas
obrigaçöes de manter elevados padröes de qualidade para podermos ser
competitivos sem Discorar a qualidade e nossa responsabilidade social,
Económica e ambiental.

Existimos desde 30 de Junho de 2000 como empresa fundada em Pretoria,
Africa do Sul, operando em Angola desde Março de 2003 e presente nos
Estados Unidos desde Outubro de 2010.

Remetemos assim nossa carta de apresentação com o portfólio de soluções
nas páginas a seguir, e
esclarecimentos.

estamos a vossa disposição para quaisquer

PORTFÓLIO DE SOLUÇÕES

Propusemo-nos em intervir no mercado nacional, com objectivo de prestar
serviços e dar soluções nas seguintes áreas :

1. Sistemas online e off-line para Gestão Universitária
a. Sistemas de inscrição online
b. Sistemas de correcção automática de provas de acesso
c. Gestão Estudantil (Portal do Estudante)
d. Gestão Académica (Sectores Académicos)
e. Centros de digitalização de trabalhos curriculares
f. Gestão de recursos humanos
g. Gestão Documental
h. Gestão de Docentes

2. Sistemas online para Gestäo de empresas
a. Sistema de gestão de empresas de natureza diversa criados a
medida e com base na necessidade e especificidade do cliente
3. Multipay – Sistema de cobranças e gestão financeira integrada com
multicaixas para qualquer instituição
a. Cobranças automatizada por SMS e E-mail
b. Pagamentos feitos via ATM
c. Cadastro da cliente em todos multicaixas a nível Nacional
d. Confirmações de recebimentos automatizados pelo sistema

4. Acordos de Licenciamento Microsoft
a. Licenciamento Institucional com a Microsoft para uso legal de todas
soluções disponíveis nas plataformas Microsoft
b. Licenças disponíveis para instituições ligadas a educação, Governos e
empresas no geral
c. Serviços de activação da plataforma do Office 365 com e-mail
corporativo por Exchange servers alojados online pela Microsoft

5. Criaçäo e alojamento de web-sites
a. Criação de dominio corporativo
b. Criação e gestäo de e-mail corporativo
c. Agregaçäo do email corporativo ao office 365
d. Desenho do Website do cliente
e. Formaçäo de utilizadores para inserção e actualização de conteúdos
f. Alojamentos do website.
g. Asseguramento do conteudo dos website por certificados SSL
h. Desenvolvimento de aplicaçöes e sistemas para suporte Help Desk

Algumas das soluções acima podem ser vistas já implementadas no caso do
site da Universidade José Eduardo dos Santos em www.ujes.co.ao .

Atentamente,

