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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 4 países e 2 continentes.  
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Presentemente representa um conjunto de fabricantes, líderes mundiais de 

infraestrutura de TI nas áreas de: 
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Storage, Backup, Arquivo e Partilha 

 

A Code42 liga as pessoas à informação que precisam nos 

dispositivos que mais utilizam, possibilitando a proteção contínua 

de dados e o acesso seguro, tanto para os utilizadores como 

para as empresas, em qualquer local. 

 

A plataforma de controlo de dados Code42, serve mais de 35.000 

empresas e protege já milhões de dispositivos. Apresenta duas 

soluções: CrashPlan, líder na indústria do backup de endpoints, e 

o SharePlan para sincronização e partilha de arquivos. 

 

 

Criada para ajudar no processo de virtualização, o Nakivo Backup & 

Replication é uma solução de proteção de dados para ambientes 

Vmware rápida, confiável e acessível. O produto é certificado pela 

Vmware e recebeu o mais alto nível de aprovação – o status 

Vmware Ready. 

O Nakivo Backup & Replication oferece um recurso completo de 

proteção de dados definido para ambientes virtualizados VMware, 

incluindo backup de VM local e off-site, replicação, recuperação 

granular e instantânea, aceleração da rede, a duplicação de dados 

global, interface de utilizador da Web, criptografia AES-256, 

relatórios avançados e suporte na Cloud. 
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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. 

 

 

A ownCloud foi fundada em 2011 para dar às empresas um maior 

controlo sobre os seus dados, combinando uma maior flexibilidade 

e abertura com servidores e storage on premises. A sua versão 

corporativa é baseada no projeto open source de file sync and 

share com o mesmo nome. A ownCloud disponibiliza três tipos de 

subscrição, sempre anuais para um mínimo de 50 utilizadores: 

• Standard 

• Enterprise 

• Custom 
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O email é uma das ferramentas mais importantes de comunicação 

nos dias de hoje, bem como um dos maiores e mais importantes 

recursos de uma empresa. Com o grande crescimento desta 

informação, é necessária uma solução que faça a gestão desta 

informação ao mesmo tempo que garante o acesso dos utilizadores 

a qualquer altura e em qualquer lugar. 

A solução MailStore é uma plataforma de arquivo de email que 

segundo políticas definidas pelo administrador de sistema ou pelos 

próprios utilizadores arquiva o email para uma localização fora do 

servidor ou ficheiros de email. Este arquivo poderá ser acedido 

pelos seus utilizadores através do cliente de email, dispositivos 

móveis ou através de browser. 

 

 

A QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, Inc. é uma 

empresa fundada em 2004. Desde o início que a QNAP tem como 

objetivo oferecer reprodutores de vídeo de rede, vigilância de 

vídeo NVR profissional e armazenamento NAS 

para  pequenas/médias empresas e segmentos empresariais.  

A QNAP tem apostado não apenas no design de hardware, mas 

também numa competência crescente em engenharia de software 

que é precisamente focada em trazer ao mercado produtos que 

oferecem o maior desempenho seguro disponível, escalabilidade, 

facilidade de instalação e uso. 

A QNAP disponibiliza NAS em dois ambientes distintos: 

• High-end SMB 

- Racks  

- Towers 

• SMB 

- Racks 
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Monitorização e Help Desk 

 

A SolarWinds foi fundada em 1999 com o intuito de criar soluções 

relevantes que facilitem o trabalho dos profissionais do setor das 

Tecnologias da Informação. As ferramentas que a SolarWinds 

oferece estão desenhadas para solucionar e simplificar um amplo 

número de desafios de gestão de TI, quer estes problemas estejam 

associados a servidores, networks, aplicações, armazenamento ou 

virtualização.  

Soluções disponíveis: 

• Network Performance - Garantir de forma efetiva os serviços 

business critical network através de uma visão unificada de falhas, 

desempenho, disponibilidade, tráfego, configurações entre outros. 

A SolarWinds é uma rede software de gestão de desempenho que 

lhe permite fazer a monitorização e gestão da sua infraestrutura de 

rede; 

• App & Systems - Software de gestão que lhe dá uma visibilidade 

instantânea de todos os recursos que podem afetar o desempenho 

das suas aplicações; 

• Database Performance – Os problemas de desempenho ficam 

agora mais fáceis de identificar. SolarWinds Database Performance 

Analyzer monitoriza em SQL Server, Oracle, Sybase e DB2 tanto em 

servidores físicos como virtuais. 

• Security & Compliance - Simplifique a difícil tarefa de manter, 

medir e monitorizar a segurança em conformidade. O SolarWinds 

Security Information & Event Management (SIEM) está desenhado 

para permitir a automatização e uma forte consciência situacional 

sem a complexidade das soluções da concorrência. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

A Aternity transforma a experiência dos colaboradores no seu trabalho 

digital, incorporando análises em escala corporativa para cada 

aplicação, transação, dispositivo e utilizador.  A visibilidade e o controlo 

de auto-recuperação da Aternity ajudam a TI a otimizar o desempenho 

das aplicações do negócio, de forma a melhorar a produtividade dos 

funcionários e a satisfação do cliente, atenuando o risco de 

transformação da TI e reduzindo o custo das operações. 

 

 

ActivTrak é uma empresa de tecnologia localizada em Austin, Texas que 

fornece soluções software baseadas na Cloud, de monitorização da 

atividade do utilizador (UAM). Esta solução fornece dados e análises de 

forma compacta que quantificam a produtividade dos funcionários para 

fornecer aos empregadores e gerentes a noção de como melhorar o 

desempenho dos seus funcionários, assim como fazer o seguimento das 

informações confidenciais da companhia e a eficiência operacional. A 

solução é capaz de bloquear sites, criar alarmes para capturar atividades 

suspeitas e monitorizar o tráfego da Web e das aplicações em tempo 

real. 

 

O Zoom é uma empresa líder em comunicações de vídeo corporativas 

modernas, com uma plataforma na Cloud fácil e confiável para 

videoconferência e áudio, colaboração, chat e seminários online em 

dispositivos móveis, desktops, telefones e sistemas de salas. 

 

O Zoom Room é a solução original de sala de conferência baseada num 

software usado em todo o mundo em salas de direção, conferência, 

reunião e treinamento, além de escritórios executivos e salas de aula. 

Fundada em 2011, a Zoom ajuda empresas e organizações a reunir as 

suas equipas num ambiente sem atritos para realizar mais. É uma 

empresa de capital aberto da Nasdaq (ticker: ZM) e sediada em San Jose, 

Califórnia. 
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A SafeScan é uma empresa comprometida em fornecer às empresas 

ferramentas inteligentes e seguras para a contagem de dinheiro e 

gestão da força de trabalho, que aumentam a sua eficiência e lucro. 

Desde 2004, crescem para atender centenas de milhares de empresas 

em todo o mundo. 

 

Os seus clientes preocupam-se com a precisão, segurança, conveniência 

e eficiência. Eles apreciam os padrões exigentes e a atenção aos 

detalhes que a SafeScan disponibiliza. 

 

 

Networking 

 

A Riverbed Technology é uma empresa de desempenho digital. A 

Riverbed tem um conjunto abrangente de soluções que permitem 

às organizações melhorarem o seu desempenho. Sendo estas: 

• SteelHead - Appliances Físicas e Virtuais, para visibilidade, 

otimização e controlo de WANs híbridas desde as filiais aos Data 

Centers;  

• SteelCentral - Solução integrada de visibilidade e estatísticas 

aplicacionais bem como de utilizadores, para uma perspetiva 

profunda de análise de desempenho de toda a infraestrutura; 

• SteelFusion – para otimização de ligações ISCSI, que ampliam a 

infraestrutura do Data Center até às filiais; 

• SteelConnect – Solução de Redes SD-WAN para estruturas 

Cloud-Centric; 

• Xirrus – Soluções de hardware (APs) e software para redes 

wireless de alto desempenho. 
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A Cambium Networks fornece a provedores de serviços, 

empreendimentos, agências governamentais e militares, empresas 

de petróleo, gás e serviços públicos, provedores de serviços de 

internet, e organizações de segurança pública a construção de 

poderosas redes de comunicações, permitindo alcançar 

utilizadores num raio de 200 quilómetros através dos cumes das 

montanhas até aos dispositivos, permitindo assim, gerir de forma 

inteligente a sua infraestrutura Wi-Fi comercial através da 

visibilidade de rede de ponta e análises acionáveis.  

 

 

 

Há mais de 30 anos, que a Perle responde às necessidades das 

organizações em mais de 65 países através de distribuidores 

altamente qualificados que recorrem a parceiros de canal para 

prestar um serviço de excelência. 

O portfólio de produtos Perle inclui: Console Servers, Servidores de 

dispositivos, Terminal Servers, Conversores de Fibra Ótica, 

Industrial Ethernet Switches e Ethernet Extenders. 

As soluções são ideais para empresas que precisam de:  

• Estabelecer conexões de rede em vários locais;  

• Transmitir de forma segura informações confidenciais;  

• Monitorizar e controlar remotamente dispositivos de rede e 

appliances. 

 

Com mais de 26.000 clientes em todo o mundo e escritórios na 

América, Europa, Ásia e América do Sul, a KEMP Technologies é 

líder do setor, principalmente se equacionarmos o rácio 

preço/desempenho dos seus balanceadores de carga e dos seus 

controladores de entrega de aplicações. 
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KEMP Load Balancers: 

• Virtual Load Balancers 

Potentes Balanceadores de carga virtuais para VMware, Hyper-V, 

KVM e VirtualBox. 

• Hardware Load Balancers 

Os load balancers KEMP são rack-and-go e têm um throughput de 

até 10.2 Gbps e aceleração SSL ASIC-based. 

• Cloud Load Balancers 

Balanceadores de carga otimizados para as implantações na Cloud 

híbrida e pública. Disponível para Microsoft Azure e Amazon AWS. 

• Load Balancers for Bare Metal 

Converta o seu servidor de topo num load balancer L4-7 de elevado 

desempenho com o LoadMaster Operating System (LMOS). 

 

Desde o início que a Peplink se tem proposto a criar routers mais 

confiáveis e fáceis de utilizar. Desde então, desenvolvem routers e 

pontos de acesso multi-WAN VPN bonding (SD-WAN) com uma 

durabilidade que faz com que sejam líderes na indústria, uma 

interface web direta e intuitiva e uma ampla gama de recursos que 

são difíceis de combinar e encontrar numa única solução. Desde os 

utilizadores home-office, redes de empresas, e até veículos de 

emergência, ajudam a milhares de clientes a migrar da WAN 

tradicional para as soluções SD-WAN, obtendo como resultado uma 

maior largura de banda, maior confiabilidade da WAN e menores 

custos. 

 

A Ubiquiti Networks desenha plataformas de comunicação de rede 

para todos e para todos os lugares. Com mais de 10 milhões de 

dispositivos implementados em mais de 180 países, desenvolve 

uma tecnologia de rede de alto desempenho, para prestadores de 

serviços e para empresas.  
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A Ubiquiti está a transformar as sub-redes das empresas e de 

comunidades, com as suas plataformas, AirMax ™, UniFi ™, airFiber 

™, airVision ™, MFI ™ e EdgeMAX ™, combinando uma tecnologia 

inovadora com o apoio de uma comunidade global de utilizadores 

para eliminar as barreiras à conetividade. 

 

Segurança e Mobilidade 

 

A Sophos oferece uma gama abrangente de soluções de segurança, 

que vão desde a proteção da sua network até ao utilizador e 

servidor. A Sophos pretende manter as infraestruturas de 

segurança corporativa simples e de confiança no contexto 

complexo atual da TI, com uma abordagem a redes, servidores e 

dispositivos. 

 

A Soliton é um fabricante líder que desenvolve soluções de 

segurança, broadcasting em direto remoto e soluções à medida. As 

soluções em destaque são o DME e o MobiControl. O DME permite 

às empresas entregarem aos seus colaboradores o fator 

mobilidade, sem comprometer a segurança, podendo sempre gerir 

e controlar de forma efetiva todos os dispositivos móveis. O Soliton 

MobiControl é uma solução de mobilidade empresarial, que 

permite de uma forma abrangente visualizar, gerir e controlar de 

forma centralizada todos os dispositivos móveis de todos os 

sistemas operativos da sua organização. 
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A K7 Computing é uma das primeiras e mais bem-sucedidas 

empresas de segurança de TI, protegendo mais de 25 milhões de 

clientes em todo o mundo contra ameaças ao ambiente de TI. São 

reconhecidos como líderes no fornecimento soluções corporativas 

de segura e protegendo utilizadores domésticos, bem como para 

utilizadores corporativos de vários setores. Os seus produtos 

principais – K7 Total Security e K7 Enterprise Security – estão sendo 

usados para proteger clientes em quase todos os continentes e 

dentro de algumas das organizações mais protegidas e defendidas 

do mundo. 

 

Cloud 

Em 2017, a Wasabi mudou para sempre o panorama do 

armazenamento em cloud ao introduzir o Armazenamento em Hot 

Cloud, uma tecnologia de armazenamento em cloud 

excessivamente simples, de tamanho único que se adapta a toda a 

tecnologia de armazenamento em cloud, que é 1/5 do preço e mais 

rápida do que a concorrência, sem taxas ocultas adicionais ou 

encargos de chamadas API. Wasabi é uma tecnologia de cloud de 

ponta que permite aos utilizadores armazenar de forma acessível 

uma quantidade infinita de dados. Wasabi é uma abordagem 

inteiramente nova ao armazenamento em cloud… uma cloud sem 

fundo que cresce com o seu negócio. 
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WWW.DSSI.CO.MZ 

Contactos DSSI 

E-mail: comercial@dssi.co.mz 

Telefone: +258 84 207 4064 

                  +258 84 593 5926 

                  +258 84 643 3913 
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