Optimizer

O SUCESSO conjunto é o nosso
OBJECTIVO
A Optimizer é uma empresa que actua na área do
mercado dos sistemas de informação, e está
vocacionada
para
a
prestação
de
serviços
complementares no sector das tecnologias de
informação.

Servi-lo SEMPRE
Os
objetivos
primordiais
da
Optimizer
concentram-se na prestação de serviços na área
dos sistemas de informação, nomeadamente:



Conceção



Desenvolvimento

e

Implementação

de

soluções aplicacionais específicas



As PESSOAS são a nossa
ORGANIZAÇÃO
MISSÃO
A nossa missão é conceber, implementar e optimizar
sistemas de informação de apoio à gestão,
apresentando soluções de elevada performance.

VISÃO
Ser líder nacional em sistemas de informação de
apoio à gestão.

VALORES
A gerência da Optimizer, estabelece como principais
valores integrantes da sua identidade corporativa
compondo a sua cultura empresarial e para
seguimento pelos seus colaboradores, os seguintes
valores:


As PESSOAS em primeiro lugar



JUSTIÇA na avaliação



TRANSPARÊNCIA nos processos e nos

Optimização de sistemas de informação
suportados por base de dados relacionais



Integração de sistemas



Realização de ações de formação



Comercialização de licenças de utilização de
Produtos Oracle

Somos uma empresa jovem e dinâmica com
colaboradores altamente qualificados, possuidores
de elevados conhecimentos e experiência em
diversas áreas de negócio, proporcionando a
implementação de sistemas de informação de
elevada performance.

Consideramos os nossos CLIENTES e
PARCEIROS uma extensão da nossa
ORGANIZAÇÃO
Consideramos os nossos clientes e parceiros como
sendo uma extensão da nossa organização, e
estamos aptos e disponíveis para os apoiar na
implementação de soluções que suportem as suas
necessidades potenciando a evolução com sucesso
dos seus próprios negócios.

resultados


INTEGRIDADE na atuação



FLEXIBILIDADE na adaptação às
necessidades



Reconhecimento do MÉRITO



REALIZAÇÃO no cumprimento da Missão



AMBIÇÃO na formulação da Visão

Recursos e
competências COMPROVADAS

Os colaboradores da nossa organização estão
comprometidos com os valores da Optimizer,
executando as tarefas necessárias à concretização da
nossa missão, tornando-nos uma empresa de
sucesso.
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SERVIÇOS
A

Optimizer encara cada desafio como único, de

forma íntegra e disciplinada.
Colocamos ao seu dispor uma equipa de profissionais
qualificados, aptos a propor-lhe a melhor opção para
as suas necessidades e fornecer uma solução ideal.
Com base nas diferentes áreas de negócio da
Optimizer, são apresentadas ao mercado diferentes
serviços e competências devidamente adequadas ao
domínio em causa.

Desenvolvimento de soluções e projetos
Outsourcing
Instalação e configuração de produtos
Administração de bases de dados
Auditoria de sistemas de informação
Optimização de sistemas de informação
Comércio de produtos
Formação
A Optimizer concentra o seu know-how acumulado
em tecnologias best-of-breed e nomeadamente
em ferramentas e produtos ORACLE.
A Optimizer é certificada como ORACLE Gold
Partner e tendo sido premiado em 2009 com o
“ORACLE Excellence Award” pelo seu extenso e
comprovado know-how.
A Optimizer presta igualmente serviços com
qualidade comprovada nas áreas de retalho,
saúde e telecomunicações.

PRODUTOS
A Optimizer disponibiliza
ao
mercado
um
conjunto de soluções aplicacionais com uma
orientação
específica
para
cada
sector
considerado.
As soluções da Optimizer são uma mais-valia
para o mercado devido a sua especificidade e
orientação para os requisitos considerados
essenciais para atingir o sucesso.

QoLis
A solução Quality of Life Information
System
para
monitorização
e
avaliação por rotina, da Qualidade de
Vida de doentes crónicos.
Metrologia
A
solução
para
gestão
dos
Equipamentos de Monitorização e
Medição, permite gerir o plano
de calibração, registar o resultado das
calibrações realizadas e emitir os
respectivos certificados.
Sistema de Gestão de Anatomia
Patológica
A solução de gestão que agiliza o fluxo
operacional
das
atividades
dos
Laboratórios de Anatomia Patológica.
Gestão de Negócio
A solução para Gestão de Negócio
incorpora
vários
módulos
para
disponibilizar
um
conjunto
de
funcionalidades adaptadas ao negócio:
Recursos Humanos, CRM, Gestão de
Projeto e Revenue & Reporting.

Pr. Dr. Francisco Sá Carneiro, 219 2º Esq.
4200 - 313 PORTO
+351 22 509 50 09
+351 22 502 01 42
comercial@optimizer.pt
www.optimizer.pt
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