BROCHURA INSTITUCIONAL

Há 28 anos nasceu este
projecto chamado SISTEC que
desde o início da sua actividade
assumiu um compromisso com
Angola: Entregar soluções aos
seus clientes com a máxima
eficiência.
“Operamos no mercado há quase três décadas e
sempre nos posicionamos como uma empresa
inovadora, capaz de se diferenciar da concorrência,
sem nunca abdicar da qualidade certificada dos
produtos que vendemos. Procuramos garantir a
satisfação dos clientes, parceiros, fornecedores e
entidades governamentais com as quais
desenvolvemos projectos.
A nossa marca construiu-se sob o lema “Soluções”
que incorpora o ADN desta organização, capaz de
se adaptar a um mercado tão desafiante como é o
angolano, garantindo constantemente a mesma
filosofia e qualidade de serviço em todo o seu
percurso.
Outro aspecto diferenciador da nossa empresa é o
investimento contínuo na formação dos nossos
recursos humanos, que nos permite ter colaboradores com elevados níveis de especialização
técnica.

Recentemente, adquirimos a certificação ISO 9001:2015
como reflexo das boas práticas administrativas que
implementamos, assim como os elevados padrões éticos
praticados, procurando sempre honrar compromissos
com todas as entidades com as quais estabelecemos
relações comerciais.
A SISTEC foi das primeiras empresas privadas a surgir
em Angola, mas isso não nos isentou de também
suportar projectos de responsabilidade social, visando a
formação quer a nível intelectual e desportiva daqueles
que mais necessitam.
De uma forma integrada, temos acompanhado e
apoiado activamente o progresso social e económico de
Angola, dando o nosso contributo ao País e à sociedade.”

António Candeias
Presidente do Conselho de Administração
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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.
A actuação da SISTEC, S.A. tem como base padrões
éticos elevados e integridade máxima na prestação
de contas e respeito pela Lei.
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. The performance of SISTEC, S.A.
is based on high ethical standards and
maximum integrity in of accounts and respect
for the Law.

What we Do

O que Fazemos
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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.
SISTEC, S.A. offers Technological Solutions that
incorporate a wide range of businesses that range
from the sale of in-store products, to the design
of technology solutions and the delivery of
state-of-the-art services to the Corporate segment.

Missão / Mission
Termos posições de liderança nos diferentes segmentos
de mercado em que operamos com soluções adaptadas
ás necessidades dos nossos clientes, colaboradores e
fornecedores transformando desafios pessoais e
institucionais em casos de sucesso, onde o presente
acompanha a tecnologia do futuro.
Leading in the different market segments in which we
operate with solutions tailored to the needs of our customers,
employees and suppliers transforming personal and
institutional challenges into success, where the present
company is the technology of the future.

Corporative Identity

Identidade Corporativa

Visão / Vision
Prestar aos nossos clientes e parceiros de negócio, serviços
de excelência, com elevado sentido de integridade, ética,
responsabilidade e profissionalismo, criando soluções que
acrescentem valor, fazendo a ponte entre o presente e o
futuro, com vista a sublinhar a marca Sistec como referência
no mercado Angolano.
Provide our clients and business partners with excellent
services, with a high sense of integrity, ethics,
responsibility and professionalism, creating solutions
that add value, bridging the gap between the present
and the future, with a view to underlining the Sistec
brand as a reference in the Angolan market.

Valores / Values
Excelência / Excelence
Pautamos a nossa relação com clientes pela procura da
excelência em tudo o que fornecemos, sejam produtos,
serviços e qualidade de atendimento.
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03. Identidade Corporativa

Corporative Identity

We conduct our relationship with customers for
the excellence of our products, services and
employees
Ética e Trabalho de Equipa / Ethics
and Teamwork
Baseamos a nossas relações em fortes
princípios de ética, mantendo sempre um
diálogo aberto, honesto e de respeito entre
colegas, clientes e parceiros de negócios.
We base our relationships on strong ethical
principles, always maintaining an open, honest
and respectful dialogue between colleagues,
customers and business partners.

Credibilidade / Credibility
O posicionamento já alcançado no mercado
permite oferecer uma relação de credibilidade
tanto aos seus parceiros como aos clientes.
The positioning already achieved in the market
allows to offer a credible relationship with its
partners and clients.

Fortes laços de solidariedade / Strong
ties of solidarity
Valorizamos a união e força positiva de cada
colaborador, preocupando-nos com o seu bem-estar
pessoal institucional e social, apoiando a sua plena
integração e satisfação na empresa e na sociedade.
We value the unity and positive strength of each
employee, taking care of their institutional and social
well-being, supporting their full integration and
satisfaction in the company and society.
Forte Competitividade no Mercado
e Foco no Cliente / Strong Market Competitiveness
and Customer Focus
Cientes de que a competitividade move o mercado,
apostamos neste factor sem nunca perder de vista
a excelência e a satisfação plena do cliente.
Aware that competitiveness moves the market, we
bet on this factor without ever losing sight of the
excellence and full satisfaction of the customer.

Scope of Activities

Áreas de Actuação
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04. Áreas de Actuação

Scope of Activities

Retalho | Lojas

Retail| Shops

• Equipamentos Desportivos

• Sports Equipment

Fornecimento de equipamentos para ginásios
“home”, corporativos e ginásios Profissionais,
Projecto e montagem de ginásios;
Gestão técnico-administrativa de ginásios.

Full line equipment for home, companies and
professional gymnasiums Gym setup and
planning; Technical and administrative
management of gyms.

• Escritórios

• Office

Fotocopiadoras
Duplicadoras digitais
Mobiliário para escritório
Audio-vídeo TV/Hi-Fi
Controladores de ponto biométricos
Centrais telefónicas IP
Sistemas CCTV analógicos IP
Serviços pós-venda

Photocopiers
Digital duplicators
Office furniture
Audio-video TV/Hi-Fi
Biometric employee attendance
solution IP PABX
Analog cctv systems and IP
After-sales support

• Audio e Vídeo

• Audio and Video

Audio-vídeo profissionais
Equipamentos de som profissionais
Sistemas de luzes
Equipamentos de DJ
Equipamentos de “public address”
Sonorização de recintos públicos
como estádios de futebol
Componentes electrónicos
UPS
Estabilizadores
Serviços pós-venda

Professional audio-video
Professional sound equipment
Lighting systems
DJ equipment
Public address equipment
Sound Systems for public areas, such as
stadiums.
Electronic components
UPS
Stabilizers
After-sales support

Scope of Activities

Áreas de Actuação
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04. Áreas de Actuação

Scope of Activities

Corporate
Servidores
Storage
Soluções de rede
Telecomunicações terrestres e
via satélite
Datacenter e cloud
Leasing operacional
Desenvolvimento de negócios
Soluções de core bancário
Soluções de segurança periférica
Serviços de auditoria e compliance
Serviço de internet via satélite
Soluções de Meteorologia

Servers
Storage
Network solutions
Telecommunications terrestrial and
via satellite
Datacenter and cloud
Operational leasing
Business development
Core banking solutions
Peripheral security, solutions
Audit and compliance services
Internet connection via satellite;
Meteorological solutions

Suporte e Manutenção

Support and Maintenance

SLA - Níveis de Serviço e Resposta
a incidentes
Garantias
Serviços de Call Center

SLA - Levels of Service and Response
to incidents
Warranties
Call Center Services

Our Partners

Os nossos Parceiros
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05. Os nossos Parceiros

Our Partners

A SISTEC está ligada as maiores marcas
internacionais e a grandes parceiros
nacionais.

SISTEC is linked to the major international
brands and to the most important national
partners.

yahsat

Apple

2002

1994

Desenho e instalação
de uma rede de
telecomunicações
UHF a nível nacional
com 168 repectidores

1991

Constituição da
SISTEC

Our Archievement

As nossas Conquistas

Desenho e instalação e
operação de uma
plataforma de Vsat
com Hub em Luanda
na banda C com tecnologia
Gilat.

1992

Fornecimento de
um sistema nacional
de Braodcasting de
TV e FM.

1997

Criação do provedor
de internet NETANGOLA
que rapidamente
se tornou líder

2003

Liderou um consórcio,
(NEXUS) a quem foi
atribuída uma das
quatro licenças de
Operador Público de
Telecomunicações
fixas, tendo-se
destacado pela rapidez
de implementação e
penetração no mercado
de voz e dados.
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06. As nossas Conquistas

Our Achievement

.

2016/2017

Materialização dos Professional Services
através da entrega de serviços utilizando metodologias
internacionais Ex. PMBOK, ITIL, ISO 9001 e 27,001.

2013

2006

Primeira empresa africana
a ser certificada pela IBM
nos sistemas PURE FLEX e
considerada o melhor parceiro
de negócios ao nível
da África austral.

Instalação de uma
rede nacional
de terminas Vsat
com mais de
500 unidades.

2011

EMIS Apetrechamento com
equipamentos IBM Power 7,
para o novo centro
informático seguro da rede
MULTICAIXA (NCIS).
BPC
Fornecimento e instalação
de dois servidores IBM High
End modelo i770 com
IBM storage DS8800,
para processamento das
operações bancárias diárias.

.

Distinção IBM Progresive Partner, como melhor
parceiro de serviços médio oriente e áfrica (MEA).
Lançamento de Sistec Security Services no
mercado Angolano.
Kick off sistemas de gestão de bases de dados
ORACLE – Serviços de Consultoria.

2014/2015

Bancos (BNA, BAI, BIC, SOL e BDA)
Criação e implementação de novas
infraestruturas de sistemas
centrais e fornecimento de toda a
infraestrutura de sistemas centrais
em redundância, para 2 Datacenters
Arquitectura - IBM Power 7+ / PureFlex e
VMWare, serviços técnicos de instalação
e implementação.

2018

Lançamentos de serviços
Datacenter, Sistec Cloud
Primeiro Service Provider
mundial a ensaiar novo satélite
de telecomunicações « Al Yah3"

Our Team

A nossa Equipa
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07. A nossa Equipa

Our Team

A SISTEC conta com uma equipa de
cerca de 700 colaboradores nas mais
diversas áreas. A formação continua, e a
constante busca do conhecimento é muito
valorizada e incentivada de modo a que os
nossos colaboradores continuem a ser o
elemento fundamental para o sucesso da
empresa.
A empresa orgulha-se por se reger por padrões
e metodologias internacionais de gestão e
conformidade, estando também totalmente
focada na prestação de serviços com qualidade
e excelência. O foco é sempre colocado na
satisfação dos nossos clientes. Por isso, mais
que oferecer soluções tecnológicas, primamos
também pela excelência dos nossos
colaboradores.

SISTEC has a team of around 700
employees in several areas. Training
continues, and the constant search for
knowledge is highly valued and encouraged
so that our employees continue to be the
fundamental element for the success
of the company.

The company is proud to be governed by
international management and compliance
standards and methodologies, and is also
fully focused on providing services with quality
and excellence. The focus is always placed on
the satisfaction of our clients. Therefore, more
than offering technological solutions, we also
excel for our employees.

Customres

Clientes
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08. Clientes

Customers

A SISTEC tem um portfolio de
cerca de 20.000 clientes.

Angop - Agência Angola Press
BAI - Banco Africano de Investimentos
Banco Nacional de Angola
BPC- Banco de Poupança e Crédito
Banco SOL
Banco BIC
Dar Al-Handasah
DHL
EMIS
FAA-Forças Armadas Angolanas
Global Seguros
IBM
INAVIC
INFRASAT
INFOSI
MSTelcom
Nossa Seguros
RNA - Rádio Nacional de Angola
Sogester
Sonangol
SONAIR
TPA - Televisão Pública de Angola
Entidades Governamentais e
Órgãos de Soberania.

SISTEC has a portfolio of around
20,000 customers.

Social Responsability

Responsabilidade Social
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09. Responsabilidade Social

Social Responsability

A SISTEC está empenhada em contribuir para uma
sociedade melhor, e assim contribuir para a evolução de
Angola e a sua inserção no mundo contemporâneo e
moderno.
A empresa tem como grande preocupação apoiar o
desporto, arte e sustentabilidade, ajudando a fomentar o
crescimento dessas áreas em Angola. É com foco na
concretização deste objetivo que a empresa e os seus
colaboradores estão envolvidos activamente no apoio do
clube “O Maculusso” que ocupa posições de liderança
nas categorias de formação em Andebol e Basquetebol
femininos. Na área de arte está esteve envolvida em
vários proectos de banda desenhada, como “Mankiko”
e “Parada dos Kandengues”. Desenvolveu-se agora o
Trainee Program, que dá formação a jovens universitários
nas mais diversas áreas dentro da empresa, certificandoos para melhor competências no mercado de trabalho.

SISTEC is committed to contributing to a
society, and thus contribute to the evolution of
Angola and its insertion in the contemporary
and Modern world..
The company's main concern is to support
sports, art and sustainability, helping to promote the
growth of these areas in the country. It is focused on
this objective that the company and its
employees are actively involved in supporting
"Maculusso" club that occupies leadership positions
in the categories of training in feminine Handball and
Basketball. In arts SISTEC has been involved in
various cartoon projects, such as "Mankiko"
and "Parade of the Kandengues".
Sistec lauched the Trainee Program, which gives training
to young university students in the most diverse areas
within the company, certifying them for better skills in
the labor market.

Where to find us

Onde Estamos
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10. Onde Estamos

Where to Find Us

LUANDA
Av. Che-Guevara nº 138 Caixa postal I P.O.3245
Luanda-Angola Tel: +244 222 325 350 Tel: +244 222 448 700
Tel: +244 225 800 000 Tel: +244 225 800 800 l Fax: +244 222 325 372
Web: www.sistec.co.ao | E-mail: sistec@sistec.co.ao
LOBITO
Rua Diogo Cão, nº 33A Tel: +244 272 223 217 Fax: +244 272 233 022
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

Awards and Certifications

Prémios e Certificações
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11. Prémios e Certificações

Awards and Certifications

• 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 Certificação de Qualidade 2018
• Parceiro Universitário Oracle 2018

