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A DSSI oferece aos seus Parceiros de negócio uma vasta gama de produtos de diversos 

fabricantes, complementando sempre que necessário com Serviços de Apoio à Pré-

venda, Implementação e Suporte. A intervenção local é garantida através da nossa 

equipa técnica especializada e certificada pelos parceiros tecnológicos, composta por 

profissionais com forte experiência no mercado empresarial. 

A DSSI tem vindo a ampliar a sua área de influência desde que iniciou a sua atividade 

em Portugal. Atualmente está presente em 6 países e 3 continentes.
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Presentemente representa um conjunto de fabricantes, líderes mundiais 

de infraestrutura de IT nas área de Storage, Backup, Arquivo e Partilha,  
Monitorização e Help Desk:



3 

Storage, Backup, Arquivo e Partilha 

O CODE42 desenvolve a tecnologia apropriada para conectar 

pessoas com informações por meio dos dispositivos que elas mais 

usam, permitindo proteção contínua de dados e acesso seguro às 

informações por meio de Endpoints, em qualquer lugar. 

Esta solução de proteção contra perda de dados permite que a 

organização rastreie a movimentação de arquivos entre os 

usuários. CODE42 é o líder da indústria em backup de endpoint, 

atendendo a mais de 35.000 empresas e já protegendo milhões de 

dispositivos em todo o mundo. 

A Retrospect, Inc. desenvolveu um software de suporte e de 

recuperação. 

Destinado a: empresas de pequena e média dimensão (SMB) - 

Empresas desde 5-500 utilizadores; Pequenos escritórios e 

escritórios em casa (SOHO) desde 1-5 utilizadores. 

A Retrospect fornece uma proteção de dados de fácil gestão, 

automática e de confiança para: Servidores, Desktops e 

Notebooks; Mac, Windows, Linux, Solaris, NetWare e para 

Mistura de Ambientes Heterogéneos - Mixed heterogeneous 

environments. 
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OwnCloud começou com uma nota chave de Frank Karlitschek no 

Campo KDE'10, onde falou sobre a necessidade de uma nuvem 

livre e auto-controlada de código aberto. Dois anos mais 

tarde, ele anunciou o início da OwnCloud Inc. 

OwnCloud é baseado na sua própria comunidade de código 

aberto, é uma plataforma de auto-serviço de sincronização de 

ficheiros e partilha de aplicações. Permite o acesso e 

sincronização dos seus ficheiros, contactos, calendários e 

bookmarks em vários dispositivos. 

Este software é caracterizado pela inovação constante devido à sua 

comunidade que apoia grande parte do desenvolvimento da 

versão de código aberto e à sua equipa interna de 

programadores que trabalham na união das necessidades desta 

comunidade e dos seus clientes corporativos. 

OwnCloud oferece três tipos de subscrições, sempre anuais para 

um mínimo de 20 utilizadores: 

• Norma

• Empresa

• Personalizado



5 

A AVTECH Software (AVTECH), é uma empresa Norte Americana 

fundada em 1988, cujo foco é o desenvolvimento de software e 

hardware de monitorização de ambientes, de indicadores como 

temperatura, humidade, energia, inundações, fugas de água, fumo, 

fogo, fluxo de ar ou até intrusões. As soluções comercializadas pela 

AVTECH são: 

• Room Alert - permite aos utilizadores gerirem remotamente os

monitores Room Alert. Este poderoso serviço permite o acesso a 

partir de telemóvel ou qualquer dispositivo que esteja ligado à 

Internet. 

• Sensores - As sete principais ameaças de ambientes e

equipamentos são: temperatura, energia, humidade, inundação, 

fumo, fluxo de ar e intrusão. A AVTECH oferece uma variedade de 

sensores e soluções para ajudá-lo a detetar estes fatores.

• Device ManageR – solução all-in-one da AVTECH para a

identificação, gestão, monitorização, alerta, logging, relatórios, 

automatização de ações e muito mais.  

• Câmeras de Rede - Câmeras IP para uma flexibilidade

maximizada e monitorização de ambientes em edifícios onde o 

acesso de rede e energia pode ser limitado, a Axis oferece opções 

com fios, sem fios e PoE, escaláveis para responder às suas 

necessidades de monitorização e segurança. Todas as câmeras 

podem ser completamente integradas com o software Device 

ManageR da AVTECH. 

Monitorização e Help Desk 
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