Apresentação
A PMSI – Serviços de Informática e Internet é uma marca nacional registada, gerida por Paulo
Mateus, Empresário em Nome Individual e técnico de informática acerca de 20 anos.
A trabalhar no ramo da informática desde o início dos anos 90, prestando assistência técnica tanto
a empresas como a particulares, a decisão de trabalhar por conta própria foi um passo natural.
De 2001 a 2009 fui sócio de uma empresa de informática da qual me desliguei definitivamente
nessa data, tendo aberto actividade como Empresário em Nome Individual.
Um dos objectivos desta decisão foi alargar a minha área de intervenção, até aí dedicada em
exclusivo à parte informática, tendo apostado bastante no alojamento de sites, registos de
domínio, e-mails e webdesign. Esta última aposta (webdesign) é feita com parcerias e web
designers/criativos com provas dadas no mercado nacional e vários anos de experiência nesta área.
Para além disso tenho parcerias ao nível da publicidade e marketing, organização de eventos,
consultoria financeira, etc., o que permite centralizar toda uma área de negócio mas nunca
sobrecarregando a estrutura nem o Core Business da minha actividade principal.

Informática
Apesar de estarem cada vez mais ligados (a informática e a internet) gostamos de separar as águas
para que todos os processos sejam os mais transparentes e eficazes possíveis.
Em relação à parte técnica, os serviços prestados são os seguintes:










Montagem, assistência e instalação de computadores pessoais e portáteis
Instalação, gestão e manutenção de servidores
Assistência e instalação de impressoras
Disaster Recovery (recuperação de dados em caso de avaria de discos ou outros suportes),
através de laboratórios credenciados
Instalação, gestão e manutenção de redes locais, em cablagem estruturada ou apenas
Ethernet
Instalação e manutenção de software diverso
Assistência via acesso remoto
Criação de VPNs
Possibilidade de assistência através de contrato mensal
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Na área comercial:








Comercialização de qualquer tipo de equipamento informático (Computadores,
impressoras, servidores, monitores, faxes, acessórios, etc.)
Comercialização de software de gestão diverso (gestão de escritórios de advogados,
facturação, contabilidade, etc)
Comercialização de Equipamento POS e respectivo software de facturação (Restauração,
Bares e Cafés, Lojas de Roupa, Cabeleireiros e Centros de Estética, Obras, Retalho Geral,
etc.)
Comercialização de software de redes, sistemas operativos, gestores de cópias de
segurança, antivírus, etc.
Comercialização de equipamento de navegação terrestre e marítima (GPS, Sondas,
acessórios diversos)
Comercialização de consumíveis originais e compatíveis
Aluguer de equipamentos informáticos ou de audiovisuais

Para além do suporte técnico e consultadoria, comercializamos, e somos parceiros de algumas das
mais importantes marcas de hardware e software, HP, DELL, Sony, Epson, LG, Asus, Toshiba,
Microsoft, PHC FX, AVG, ESET, Pinnacle, IBM, Softpack, Garmin, Tsunami, D-Link, Linksys, Zyxell,
SMC,
etc.
Comercializamos ainda praticamente todas as marcas de consumíveis originais e compatíveis.
Trabalhamos com os maiores fabricantes de redes mundiais (software e hardware), nomeadamente
Cisco, Zyxel, SMC, D-LINK, Microsoft, etc., tendo parceiros certificados para em qualquer destas
áreas.
O nosso principal Core Business, é sem dúvida a assistência técnica a empresas e particulares,
tentando dessa forma aconselhar os melhores produtos e o melhor uso para os mesmos, para que
o investimento realizado possa ser aproveitado o mais possível.
Mais do que o investir em equipamentos novos, é importante potenciar o parque informático
instalado bem como arranjar soluções para novos equipamentos por forma a manter sempre
funcional a estrutura informática.
Efectuamos também trabalhos de instalação de cablagem estruturada (cobre e fibra), bem como
infra-estruturas de comunicações (dados, voz e vídeo).
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Internet
Desta forma, e devido ao nosso conhecimento técnico, bem como o dos nossos parceiros, podemos
oferecer os seguintes serviços na área da Internet:













Alojamento de sites para Profissionais e Particulares
Gestão de E-Mails
Registo de domínios
Comércio Electrónico
Web Design
Desenvolvimento de aplicações web
Desenvolvimento de aplicações para Windows
Gestores de conteúdos
Plataformas de envio de SMS
Aplicações bluetooth
Marketing de proximidade
E muito mais…

Contamos actualmente com mais de 300 clientes activos nas mais diversas áreas, desde gabinetes
de contabilidade, a escritórios de advogados, profissionais liberais, multinacionais, empresas de
construção, particulares, etc.
Distinguimo-nos por apresentar soluções inovadoras e customizadas, desenvolvidas a pensar na
satisfação particular de cada um dos nossos clientes.
Oferecemos-lhes, para isso, uma montra de soluções que vão desde alojamento internet, registo de
domínios, serviços de streaming, plataformas de e-commerce, servidores dedicados e servidores
privados até serviços de protecção contínua de dados e disaster recovery, etc...

Se necessitar de mais alguma informação relacionada com os nossos serviços não hesite em
contactar-nos ou visitar os nossos sites em www.pmsi.pt e www.pmsi-net.com

Cumprimentos
Paulo Mateus
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