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NCR CORPORATE

Desde o inicio da sua actividade que a NCR
começou por desenvolver a sua acção em duas
vertentes principais: uma divisão destinada à
venda de equipamento informático e outra
divisão corporativa, dedicada a empresas.
A divisão de venda ao público focou-se na
venda a retalho no mercado doméstico,
enquanto a divisão corporativa se concentrou
nas pequenas, médias, grandes empresas e
sector público.

A unidade de negócio NCR Corporate através
dos seus serviços, visa oferecer às Empresas e
Organizações

um

conjunto

adicional

de

soluções ITSM (IT Services Management) de
acordo com as boas práticas baseado nos
standards de ITIL. Pretende-se assim que os
nossos clientes se foquem inteiramente no que
é o seu negócio e que os serviços corporativos
da NCR façam o que melhor sabem fazer que é
gerir e manter os sistemas de informação. A
NCR Corporate recorre a novas e comprovadas
tecnologias desenhadas para optimizar o seu
parque informático, dispor de um controlo
centralizado e reduzir custos com as TI. As
empresas e organizações passam a contar com
contactos

directos

e

personalizados,

operacionalizado por um Consultor e um
Gestor de Conta.

NCR CORPORATE
Unidades de Negócio

O nosso portefólio de serviços assenta em quatro áreas:

Serviços
de Impressão

Infraestruturas
e Sistemas

Software e
Licenciamento

Soluções
Verticais

Datacenters – Contratos suporte – Outsourcing – Consultoria / Auditoria

NCR CORPORATE
Unidades de Negócio

Serviços
de Impressão
• Monitorização
e reporting - WJA &
FMAudit
• Controlo e segurança Safecom
• Print-as-a-service
(PaaS)
• Manutenção
e suporte

Infraestruturas
e Sistemas

Software de
Gestão (Sacweb)

• Cablagem
estruturada (cobre
e ﬁbra óptica)
• Infra-estrutura para
energia socorrida
• Routing & Switching
• Segurança
de perímetro
• VoIP
• UC (Comunicações
uniﬁcadas)
• Redes sem ﬁos

• Licenciamento de
Software
- Microsoft
- Adobe
- kaspersky...

Soluções
Verticais
• CCTV
• Gestão de ﬁlas
de espera
• Gestão de assuidade
• Sistemas de TV
Corporativa
• Sistemas de controlo
de assuidade
• Gestão documental Autostore

NCR CORPORATE
Eixos de actuação

Desenho
e implemementação
de centros
de dados

Networking
& infraestruturas

Serviços
de outsourcing
técnico

Auditoria
a sistemas
& telecomunicações

Consultoria

Contratos
de assistência
técnica

NCR CORPORATE
IT Services Managment

Gestão de Impressão

Software de Gestão

• Equipamento
• Serviço de assistência técnica
• Recursos humanos técnicos
• Consumíveis
• Gestão de stock de consumíveis
por contrato
• Software de impressão

• Gestão administrativa
• Gestão comercial
• Gestão de recursos humanos

Formação

Material Escritório

Formação em
• MIcrosoft
• HPE
• SAC

• Economato
• Tinteiros
• Toners
• Papel
• Contadores & detectores
de notas ﬂaas

NCR CORPORATE
Unidades de Negócio

O nosso compromisso assenta em quatro áreas:

Arquitectura
de Sistemas

Consultoria
e Aconselhamento

Parcerias
Tecnológicas

Internet

Toda a solução
é desenhada
especiﬁcamente para os
requisitos do cliente,
num processo que tem
início na selecção da
tecnologia e completado
pelo desenho de
serviços para a solução
global.

Toda a experiência das
nossas equipas é
recolhida de cada
projecto e oferecida
como um valor
acrescentado a cada
cliente, para que este
possa compreender por
completo as limitações
e vantagens de cada
solução possível.

Estabelecimento de
relações de estreita
conﬁançacom os nossos
clientes, resultando em
parcerias de longa
duração, o que nos
permite apoiar a criação
de uma infra-estrutura
que cresce com o negócio
do cliente, de acordo com
uma estratégia
consistente de TI.

• SNET – Provedor / ISP
• Conﬁgurações especíﬁcas
• Cobertura de eventos
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NCR 1º Congresso - Av. Congresso do MPLA nº7/9
NCR Atrium Nova Vida - Urbanização Nova Vida, Lote nº 2055 E
NCR Maculusso - Rua Nicolau Gomes Spencer, nº13
NCR Talatona - Talatona Park, nº14
NCR Combatentes - Av. Cmte Valódia, nº138/140
NCR Rainha Ginga - Rua Rainha Ginga, nº139/147
Centros Técnicos:
Talatona Park, nº 14
Rua Rainha Ginga, nº 139/147
Tel.: (+244) 222 638 600 • comercial@ncrcorporate.co.ao

www.ncrcorporate.co.ao

