
SoluçõeS 
TecnológicaS 
de excelência



Quem somos

O seu parceiro ideal
Dedicamo-nos à inovação para enfrentar as exigências 
cada vez maiores dos mercados onde actuamos.

A IP4U foi fundada em 2008, está  
presente em Angola e Moçambique 
e é especialista em soluções integra-
das de tecnologia e negócio.

Disponibilizamos aos nossos clientes 
serviços de excelência, soluções 
inovadoras e suporte técnico 24/7. 
Garantimos rapidez de resposta às 
diversas solicitações e acesso aos 
maiores líderes mundiais da indústria 
tecnológica.

A IP4U quer ajudar os seus clientes 
a maximizar o proveito dos investi-
mentos em tecnologia, apostando 
na transferência de conhecimento 
e formação de técnicos.

Com uma equipa com mais de 20 
anos de experiência no mercado das 
Tecnologias de Informação, a IP4U é 
certificada pelos principais fabricantes 
mundiais e possui um histórico de 
projectos de elevada complexidade, 
implementados dentro dos  
prazos e cumprindo os   
orçamentos acordados.
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infraestrutura 

Redes estruturadas de dados em  
cobre e fibra; Circuitos de energia  
assistida e estabilizada; Comunicações 
unificadas de voz, vídeo e dados

Segurança

Auditorias de segurança; Desenho de 
arquitecturas de segurança; Sistemas 
de gestão de segurança unificados 
(UTM); Sistemas de autenticação forte

data center 

Servidores; Virtualização de servidores, 
Desktops e aplicações; Armazenamento 
de dados; Backup & replicação; Data-
bases; Cloud privadas

aplicações 

Gestão de Infraestrutura; Gestão de 
helpdesk; Monitorização; Business  
intelligence; Gestão documental

o que fazemos 

Desenvolvemos soluções tecnológicas à medida das  
necessidades dos nossos clientes. 

Acrescentamos valor 
ao seu negócio



como fazemos 

Disponibilizamos um conjunto de serviços 
de valor acrescentado aos nossos clientes 
permitindo-lhes maximizar o investimento 
em tecnologia, que já realizaram ou preten-
dem realizar.

A aposta na compreensão dos processos 
de negócio do cliente e na identificação 
das suas necessidades permite que seja 
possível realizarmos o planeamento de 
uma oferta adequada e o fornecimento 
das soluções integradas mais eficazes.

Maximizamos o seu 
investimento em tecnologia

oS noSSoS 
SeRViçoS

auditoria

Manutenção

Formação

consultoria

Planeamento

arquitectura

gestão

implementação

inovação
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os nossos Parceiros

Trabalhamos com os melhores 
As soluções que disponibilizamos são alavancadas pela 
nossa rede de parceiros líderes a nível mundial.

adobe

aeroflex

alladin

allied Telesyn

allot

andTek

aPc

arbor

atrust

avocent

Brand Rex

Bluecoat

centrify

cisco

citrix

dell

digicert

eMc

Fluke

Fortinet

HP

iBM

inmarsat

legrand

Karspersky

Managengine

Microsoft

narda 

Rhodes&Swartz

Riverbed

RSa

Sony

Speechpro

Symantec

Tintri

VMware

Websense

Wyse

xroads



os nossos clientes

Trabalhamos para os melhores
Alguns dos nossos clientes por sector de actividade: 
 

ouTRoS

Cimenfort

Delmas

Enana

Griner

Lyon

Odebrecht

Sogester

goVeRno

Assembleia da República

Autoridade Geral Tributária

Imprensa Nacional

Instituto Nacional de Estatística

Ministério da Construção 

Ministério de Energia e Águas

Ministério de Urbanismo e Habitação

Presidência da República

FinançaS

Banco Atlântico

Banco Prestígio 

Banco Valor

Banco Espírito Santo

BANC

BNA

EMIS

Fundo de Garantia de Crédito

eneRgia

Chevron

Halliburton

H. Cahora Bassa

OPS

Paenal

Pluspetrol

Sonangol
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TelecoMunicaçõeS

Angola Telecom

INACOM

ITA

Movicel

Siemens

UCALL

Rádio Nacional de Angola



angola

Urbanização Nova Vida, Rua 14 , Casa 46 

Luanda - Angola

Telf.: (+244) 222 018 321 / 923 493 507 

geral@ip4u.co.ao 

www.ip4u.co.ao


