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01. Quem Somos

About us

A SISTEC, S.A. foi fundada em 1991, tem sede em
Luanda, Angola e filiais nas províncias cujo mercado é mais
activo. O modelo de gestão da SISTEC é descentralizado e
com grande envolvimento participativo dos seus
colaboradores, procurando destacar-se pela qualidade da
sua oferta e por uma maior proximidade com os clientes
tanto a nível de Retalho como Corporativo.
SISTEC, S.A. was founded in 1991, headquartered in
Luanda, Angola and branches in provinces whose market
is more active.
SISTEC's management model is decentralized and with
great involvement of its employees, striving to stand out
by the quality of its offers and by a greater proximity to
customers both at the level of Retail as Corporate.
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02. O que Fazemos

What we Do

A SISTEC, S.A.

oferece Soluções Tecnológicas que
incorporam uma vasta gama de negócios que vão desde a
comercialização de produtos em loja, como o desenho de
soluções de tecnologia e entrega de serviços de ponta ao segmento
Corporativo.
A SISTEC CORPORATE é a estrutura interna da Sistec, S.A.
vocacionada para Mercado Corporativo, usando uma abordagem
diferenciada e recursos especializados.
SISTEC, S.A. offers Technology Solutions that incorporate a
wide range of businesses ranging from the marketing of
products, such as the design of technology solutions and
delivery of state-of-the-art services to the Corporate segment
SISTEC CORPORATE is the internal structure of Sistec, S.A.

focused on the Corporate Market, using a
differentiated and specialized resources.
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03. Áreas de Actuação

Scope of Activities

1. Telecomunicações
•

•
•
•

1. Teleommunications

Rádio
Redes de walkie/talkie e HF. Enlaces de micro-ondas
e ópticos
Soluções de Vsat e comunicações móveis por satélite
Sistemas de Geolocalização
Sistemas integrados de Metereologia

•

•
•
•

Radio
Walkie, talkie, HF, networks. Optical and
Microwave Links.
Vsat solutions and satellite mobile communications
Geolocation Systems
Integrated Meteorological Systems

2. Serviços de Consultoria

2. Consulting Services

Consultoria de sistema de processamento e gestão de
dados
Consultoria de segurança e de processos

Survey and recommendations on products and
services, and how they can provide an added
value solution to the customer.

3. Leasing Operacional

3. Operational Leasing

Outsourcing do parque de equipamentos oferecendo
gestão integrada e controlo de despesas.

Outsourcing the equipment park offering
integrated management and expenditure control.

4. Contratos de Suporte e Manutenção

4. Support and Maintenance Contracts

Suporte e Manutenção
•
•
•

SLA
Garantias
Serviços de Contat Center e
gestão de ocorrências

Support and Maintenance
•
•
•

SLA
Warranties
Contact Center services and
management of occurrences
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4. Engenharia de Sistemas

4. Engineering Systems

•

Sistemas Power
Sistemas IBM para processamento de grandes
volumes de dados (ex. Core Banking).

•

Power systems
IBM systems for large processing(eg Core
Banking).

•

Sistemas de Informação
Desenvolvimento de aplicações à medida.

•

Information systems
Customized application

•

Impressão e Cópia
Soluções empresariais de impressão e cópia.

•

Printing and Copying
Business printing and copy.

•

Compliance e Segurança
Realização de Projectos e Auditorias de
conformidade e segurança TI.

•

Compliance e Segurança
Project implementation and compliance
and IT security audits.

•

Audiovisuais
Soluções profissionais de Audio, Som e Vídeo.

•

Audiovisuals
Professional Solutions of audio and video.

•

Business Inteligence
Projectos de transformação de dados em informação útil de suporte a tomada de decisões.

•

Business Intelligence
Data transformation projects in useful
information to support the decisions.

•

Gestão de Serviços
•
Suporte e Manutenção Contratos de manutenção
com níveis de serviço pré-definidos.

Service management
Support and Maintenance with pre-defined
service levels.

•

Operação
Serviços prestados através da cedência de
recursos técnicos especializados ou pela
realização dos mesmos.

•

Operation
Services provided by the
provision of specialized technical
resources.

•

Gestão de Projectos

•

Project management

Serviços de planeamento, execução e monitorização
de projectos, baseados em normas internacionais
•

Soluções Oracle

Planning, implementation and monitoring of
projects based on international standards
•

Oracle Solutions
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Toda a concepção, arquitetura e entrega dos Sistemas de Informação é feita por
pessoal altamente qualificado nas diferentes áreas de actuação da SISTEC Corporate.
Este trabalho é desenvolvido pelos nossos Professional Services e Consulting Services.
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The entire design, architecture and delivery of Information Systems are done by highly
qualified personnel in the different areas of action of SISTEC Corporate.
This work is developed by our Professional Services and Consulting Services.
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04. Os nossos Parceiros

Our Partners

A SISTEC estabeleceu um conjunto de parcerias
estratégicas com fabricantes que detêm tecnologia
“state-of-art” ao nível da infraestrutura de sistemas.
Esta política de parcerias garante à SISTEC a
capacidade de propor e implementar soluções
adequadas ao investimento e requisitos de negócio
dos seus clientes.

SISTEC has established a set of strategic partnerships
with manufacturers that hold state-of-art technology
level of systems infrastructure. This partnership policy
guarantees SISTEC the ability to propose and
implement appropriate solutions to the investment
and business requirements of its clients.

Os principais parceiros são os seguintes:

Main partners:

TM

De salientar que a SISTEC tem patamares de
certificação com os fabricantes que considera
estratégicos, nomeadamente com a IBM, Oracle,
Microsoft, VMware e Cisco.

It should be noted that SISTEC has certification
levels with manufacturers who consider strategies,
particularly with IBM, Oracle, Microsoft, VMware
and Cisco.
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• Referências

• References

A SISTEC tem nos seus quadros recursos
profissionais com grande experiência, tendo
sido preconizados por este grupo de trabalho,
projectos de elevada criticidade e abrangência,
englobando as componentes de consultoria,
planeamento, implementação e operação.

SISTEC has in its frameworks resources
experienced professionals, taking into account
been advocated by this working group,
projects of high criticality and scope,
encompassing the consulting, planning,
implementation and operation.

A SISTEC tem vindo a desenvolver projectos de
referência no sector de público, financeiro,
telecomunicações, media, transportes, retalho e
de serviços.

SISTEC has been developing reference projects in the
public, financial, telecommunications, media,
transportation, retail and services.
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Abaixo mencionamos algumas das principais referências:

Main references:

BCI

BANCO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

SDV-AMI Angola Lda
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05. As nossas Áreas de Formação

Our Trainning

• Formação a clientes

• Training for clients

Formação interna e programas de
desenvolvimento de carreiras
ancoradas nas principais marcas e
em parcerias como:

Internal training and career development
programs anchored in the main brands
and in partnerships with:

TM
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06. Prémios e Certificações

Awards and Certifications

• Representante exclusivo da Konica-Minolta-1982;
• Distribuidor para Casio-1982;
• Parceiro de negócios da IBM;
• Centro de garantia da IBM;
• Parceiro certificado Cisco Premier;
• Diploma de mérito do governo de Luanda
província para o 42º aniversário;
Diplomas de reconhecimento e mérito da FESA;
• 2 prêmios Golden Lion - maior reconhecimento recebido
da exposição internacional da FILDA de Luanda;
• Melhores prêmios comerciais de televisão 1996/1997 e 2002;
• Prêmio de excelência central de parceiros de negócios da
IBM em 2001 | 2002 | 2004 | 2010;
• Distribuidor autorizado Thuraya-2006;
• Parceiro de negócios IBM-Best xseries
para o terceiro trimestre de 2007;
• Certificado de revendedor HYT 2009;
• Banco de dados parceiro Oracle-Network 11G-2009;
Technogym Distribuidor do conceito-2004;
• IBM Negócios avançados-2010;
• Melhor desempenho de receita da IBM
para a região da SADC -2010
• Marca de excelência - SUPERBRANDS Angola 2009 /
2010/2011/2012/2013/2014;
• Melhor Desempenho de Receita da IBM para a
Região da SADC;
• Konica Minolta - Melhor rotatividade do País;
• Konica Minolta - Excelente Performance em 2011
• Parceiro de Negócios IBM Premier 2012
• Em 2013, a SISTEC, S.A foi a 1ª empresa africana
a ser certificado pelo IBM Systems Pure Flex e é considerado
o melhor parceiro de negócios para o território sul africano;
• Prêmio "YahClick de Aquisição de Assinantes 2013";
• Prêmio "Yahclick Excelência Operacional 2014"
• ISO 9001: 2015 Certificação de Qualidade 2018
• Parceiro Universitário Oracle 2018

• Exclusive representative for Konica-Minolta-1982;
• Distributor for Casio-1982;
• IBM business partner;
• IBM warranty center;
• Cisco premier certified partner;
• Diploma of merit of the Luanda's government
provincie for the 42th anniversary;
Diplomas of recognition and merit from FESA;
• 2 Golden lion awards-highest recognition received
from FILDA international exposition of Luanda;
• Best television commercial awards 1996/1997 and 2002;
• IBM central Business partner excellence award 2001
| 2002 | 2004 | 2010;
• Authorized distributor Thuraya-2006;
• IBM business partner-Best xseries business partner
for Q3 2007;
• Dealer certificate HYT 2009;
• Oracle partnerNetwork-Oracle database 11G-2009;
Technogym concept distributor-2004;
• IBM Advanced business-2010;
• IBM top revenue performer for SADC region -2010
• Brand of excellence- SUPERBRANDS Angola 2009/
2010/2011/2012/2013/2014;
• IBM Top Revenue Performer for SADC Region;
• Konica Minolta - Best Turnover Country;
• Konica Minolta - Excellent Performance in 2011
• IBM Premier Business Partner 2012
• In 2013, SISTEC, S.A was the 1st African company
to be certified by IBM Systems Pure Flex and considered
the Best Business Partner to the South-ern African territory;
• Award "YahClick Subscriber Acquisition Award 2013“;
• Award "Yahclick Operational Excellence 2014“
• ISO 9001: 2015 Quality Certification 2018
• Oracle University Partner 2018
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LUANDA
Av. Che-Guevara nº 138 Caixa postal I P.O.3245
Luanda-Angola Tel: +244 225 800 000
Contact Center Tel: +244 225 800 800 l Fax: +244 222 325 372
Web: www.sistec.co.ao | E-mail: sistec@sistec.co.ao
LUBANGO
Rua Cte Hoji Ya Henda Tel: +244 261 222 884 Tel: +244 261 222 850
CABINDA
Rua Dr. António Agostinho Neto Tel: +244 231 223 924 | +244 231 223 905
BENGUELA
Rua Sacadura Cabral, nº 104 Tel: +244 272 232 549 Tel: +244 272 234 039
Fax: +244 272 233 022
HUAMBO
Av. Da República- Bairro Capango-Zona A Tel: +244 241 220 250
Fax: +244 241 220 226
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