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Diplomas de Reconhecimento

No passado dia 26 de Fevereiro, foram homenageados com um 
diploma de reconhecimento dois colaboradores da SISTEC que 
terminaram o vínculo com a empresa.

Dionísio Pilartes, que ao longo de 24 anos na SISTEC passou pelas 
divisões Lar & Escritório e também pelas Obras.

Domingos Ganga, que trabalhou 9 anos na Área Administrativa 
afecta ao Corpo de Segurança, aproveitou o momento para 
partilhar algumas conquistas da sua vida pessoal que aconteceram 
enquanto trabalhou para a empresa.
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Lâmpada Inteligente
 LED Branca, Xiaomi | Ref: GPX4021G

 
Não é mágica, mas parece… Esta lâmpada da Xiaomi, controla-se 
remotamente a partir de uma APP instalada no seu smartphone, 
podendo ser programada para acender de acordo com o horário 
escolhido. 

Esteja onde estiver, pode simular que está em casa, mesmo 
quando não está, criando um efeito dissuasor para convidados 
indesejados. 

A APP permite também configurar a intensidade do brilho da 
luz, criando um ambiente mais 
personalizado.



A SISTEC desenvolveu em parceria com a ORACLE, 
nomeadamente com a área  LMS (Licence Management 
System), um conjunto de acções para o mercado 
angolano, com o objectivo de dar suporte aos clientes 
no licenciamento de produtos ORACLE. 

Produtos e serviços  para o mercado 
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Consultoria, Licenciamento 

e Soluções à medida.

Gold Partner

A SISTEC identificou uma percentagem significativa de 
empresas que usam os produtos ORACLE e que não se 
encontram devidamente licenciadas, podendo ser alvo de 
multas associadas por uso indevido. 

soluções à medida para o mercado angolano. Entre os 
principais serviços prestados, destacam-se:

Consultoria de Sistemas – Com Auditoria 
de sistemas, Suporte à operação, Formação 
e Compliance e Segurança.
 

 – Que inclui a gestão de Licenciamento
licenciamento e permite o pagamento 
em Kwanzas.
 

 – Que englobam clientes Soluções à Medida
com bases de dados ORACLE, (configurações, 
performance e segurança), assim como 
Contratos de Suporte e Manutenção.

Soluções ORACLE: 

Como ORACLE Gold Partner, a SISTEC está habilitada a 
vender todo o portefólio da companhia, adequando
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Centro de Formação Profissional 
Curso Local da Formação DuraçãoPeríodo Manhã/TardeDatas

Inglês Inicial
 

80 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã/Tarde23-03-2021

Administração de Redes
 

40 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã13-03-2021

Instalação e Conf. De Redes
 

40 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã/Tarde15-03-2021

Autodesk 3DS Max
 

30 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã/Tarde23-03-2021

Secretariado Executivo
 

40 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã/Tarde22-03-2021

Contabilidade Júnior
 

40 HorasSISTEC/ ou in Job Manhã/Tarde15-03-2021

Parceria com o Uptime Institute 

A SISTEC estabeleceu recentemente uma parceria com o Uptime 
Institute, para representação de serviços em Angola e 
Moçambique.

Esta instituição é a referência mundial  na certificação Tier, 
o padrão globalmente reconhecido para confiabilidade e 
desempenho geral de datacenters.

A SISTEC prestará suporte aos seus clientes em:

*Certificação Tier

*Processos Operacionais

*Formação Técnica

*Gestão de Datacenters
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