Prezados,
A Digitus LDA, agradece a oportunidade de apresentar os serviços e soluções
voltadas para sua empresa. Nossa principal atividade é a prestação de serviços na
área de TI, representação e suporte de produtos e soluções sempre pensados caso
a caso, adaptadas à realidade e à infraestrutura tecnológica de cada empresa.
No intuito de

iniciar uma sólida parceria permanecemos à disposição para

eventuais esclarecimentos que sejam necessários.

Atenciosamente
Delson Quive
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A Empresa:

A Digitus, LDA foi fundada em 2018, a partir do interesse em criar uma empresa que
estivesse focada no desenvolvimento de soluções de tecnologia de informação que
compatibilize o desenvolvimento económico e tecnológico, reduzindo custos e
otimizando o tempo, satisfazendo as necessidades de seus clientes.

Com equipe qualificada e atendimento personalizado, a Digitus, LDA procura ser líder
em criatividade e eficiência no mercado de TI. Oferece aos seus clientes um serviço
especializado com rapidez, ética, segurança e preços competitivos.

Missão:
Prover soluções e serviços de Tecnologia da Informação com qualidade, visando a
evolução e melhoria contínua, agregando valor ao negócio de nossos clientes,
desenvolvendo parcerias estratégicas que possibilitem a sustentabilidade do nosso
negócio, constituindo relacionamento com nossos colaboradores, clientes e
parceiros.

Visão:
Ser uma empresa reconhecida no mercado nacional como uma empresa sólida,
confiável e uma das melhores para se trabalhar em Tecnologia da Informação.

Valores:
▪

Respeito as pessoas;

▪

Estabelecer relações duradouras;

▪

Seriedade no trabalho e na forma de resolução de problemas, propondo
sempre soluções;

▪

Senso de justiça na tomada de decisão;

▪

Comprometimento e ética com profissionais, parceiros e clientes.
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Nossos parceiros

Nossos maiores clientes

Principais Serviços e Soluções
A nossa principal atividade é a prestação de serviços na área de TI, representação e
suporte de produtos e soluções sempre pensados caso a caso, adaptadas à
realidade e à infraestrutura tecnológica de cada empresa.

A Digitus disponibiliza soluções de TI nas seguintes áreas:
•

Storage, Backup, Arquivo e Partilha;

•

Monitorização e HelpDesk;

•

Redes e Internet;

•

Segurança e Mobilidade;

•

Gestão de Assiduidade e Acessos;

•

Software ERP & Restauração;

•

Sistemas de Identificação e Rastreabilidade
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