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Actuamos em todo o território Angolano, 
com soluções de tecnologias 

de informação inovadoras para os diferentes 
sectores do mercado.
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Apostamos de forma contínua no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento
dos nossos recursos humanos, 
investindo no domínio das mais recentes 
e mais avançadas tecnologias de 
informação, metodologias e técnicas 
de consultoria.



A IT One é um fornecedor global de serviços tecnológicos de 
valor acrescentado, empresa de direito Angolano, a operar 
no mercado desde 2012. Concebemos e disponibilizamos 
soluções destinadas a simpli�car problemas complexos 
das organizações - públicas e privadas - a quem prestamos 
serviços. 

Recorrendo à mais avançada tecnologia disponível e com uma equipa 

de pro�ssionais experiente e altamente quali�cada, desenvolvemos a 

nossa actividade nas seguintes áreas:

Data Center e Virtualização

Redes, Comunicações e Segurança

Colaboração e Vídeo

Concepção  e Integração de Sistemas

Consultoria de Gestão e de Negócios 

Outsourcing Especializado

Managed Services

Formação Especializada

Simpli�camos problemas



Queremos ser um fornecedor global 
e de referência no mercado, 
crescer e inovar com os nossos clientes.

A nossa missão
A missão da IT One consiste em gerar valor, para todos os nossos parceiros de negócio, através 

da disponibilização de soluções globais de Tecnologias de Informação, recorrendo à tecnologia 

mais inovadora e aos recursos humanos mais quali�cados.

A nossa visão
Para atingir os objectivos a que nos propomos somos orientados pela nossa visão:

“A�rmar a IT One como o integrador de sistemas líder de mercado, através da oferta de soluções 

baseadas na mais avançada tecnologia disponível e no desenvolvimento de uma forte equipa de 

pro�ssionais, capaz de auxiliar os nossos clientes a atingir os seus objectivos de negócio.”

Os nossos valores
Agimos orientados por aquilo em que acreditamos, parte integrante da nossa forma de estar no 

mercado.

Ética.
Temos orgulho no trabalho que produzimos para os nossos clientes e na forma como nos relaciona-

mos com todos os nossos parceiros de negócio, no mais profundo respeito pelas regras da lealdade e 

da ética pessoal e empresarial.

Qualidade.
Procuramos a liderança pela qualidade intrínseca dos produtos, serviços e tecnologias que integram as 

soluções que desenhamos para os nossos clientes.

Foco no Cliente.
Desenvolvemos a nossa actividade totalmente focados nos nossos clientes, antecipando as suas 

necessidades, através de uma cultura de inovação, exigência, preço justo e extremo rigor no cumpri-

mento de prazos.

Equipa.
Formamos uma equipa unida e coesa, que desenvolve a sua actividade com paixão.

Inovação e Modernidade.
Entendemos o passado e projectamos o futuro, inovando e modernizando.
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Disponibilizar soluções globais de tecnologias de informação de qualidade superior.

Expandir e desenvolver continuamente a nossa oferta de produtos e serviços, através da 

actualização permanente do know-how dos nossos recursos humanos, na vanguarda da 

utilização de tecnologias emergentes.

Liderar o mercado, com oferta de produtos e serviços especializados e adaptados aos 

diferentes mercados verticais.

Criar parcerias sólidas e duradouras com fabricantes mundiais líderes de mercado e empresas 

de consultoria.

Optimizar de forma continuada os nossos processos de negócio, metodologias, tecnolo-

gias e recursos humanos, para assegurar a melhoria constante da qualidade dos serviços que 

prestamos.

Atingir os mais altos níveis de satisfação junto dos nossos clientes, apostando em 

aprofundar e construir relações de longo prazo.

Garantir a mais alta taxa de retorno para os nossos stakeholders, através do crescimento 

contínuo e expansão da empresa.

A IT One diferencia-se na sua oferta de soluções, 
com uma abordagem claramente focada nas 
necessidades e requisitos especí�cos de cada 
cliente, recorrendo às parcerias com os melhores 
players de mercado em cada área. 
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Objectivos



Com uma abordagem totalmente focada nas necessidades 
do cliente, a IT One concebe, implementa e dá suporte 

a soluções integradas e personalizadas. Com o objectivo, sempre, 
de maximizar o benefício da utilização das tecnologias 

de informação no negócio dos clientes. 

Os nossos serviços
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No desenho da infraestrutura física de um Data Center é necessário dar resposta a um conjunto de requisitos 

fundamentais - cablagem, segurança física, climatização, racks, energia e gestão da infraestrutura – devendo a 

sua implementação obedecer a critérios de simpli�cação e redundância, minimizando o factor de erro humano.

A solução de DataCenter Virtualizado da IT One permite agregar toda a infraestrutura, através da criação de uma 

camada de abstração sobre a infraestrutura de hardware que a suporta (Servidores, Storage, Libraries), eliminan-

do as restrições físicas existentes, e tornando os recursos virtualizados mais disponíveis para serem utilizados e 

libertados quando necessário, respondendo mais e�cazmente às aplicações mais exigentes.

Os principais benefícios

Consolidação de servidores: Permite a redução, em média, de dez vezes o volume de hardware a adquirir, 

diminuição dos custos operacionais em até 50% e redução dos custos de energia em cerca de 80%. 

Datacenter criado por hardware e de�nido por software: Permite disponibilizar os serviços de TI sem a 

complexidade e rigidez do hardware especializado. Possibilita a gestão automatizada de operações, que 

impulsionam novos níveis de utilização de recursos e de produtividade da equipa de TI.

Continuidade de negócio: A virtualização de servidores, desktops e aplicações numa plataforma com 

protecção de dados e alta disponibilidade, recorrendo também a soluções de backups, elimina o tempo 

planeado de inactividade e minimiza o tempo de inactividade não planeada, com os consequentes benefícios 

de operacionalidade e rentabilidade do negócio.

Gestão cloud-based uni�cada: Permite a automatização do aprovisionamento de Servidores, Desktops e 

aplicações, simpli�cando a administração e maximizando a e�ciência operacional. 

Recuperação de desastres: Disponibilização de mecanismos simpli�cados de recuperação de desastres para as 

aplicações e sistemas virtualizados, num modelo �nanceiramente mais acessível, e com uma capacidade de 

recuperação automática.

Na actualidade tecnológica, as soluções de Redes e Comunicações sustentam-se em  
Infraestruturas Inteligentes de Informação. A infraestrutura de rede deve ser um meio 
de alavancar o desenvolvimento de novos serviços, que permitam às empresas 
distinguir-se pelo valor acrescentado proporcionado ao seu negócio. 

Como consequência da convergência e consolidação da tecnologia IP, com uma 
única infraestrutura agregando os vários serviços de voz, vídeo e dados, os recursos 
que de�nem a rede local devem garantir a sustentabilidade desses serviços.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de redes e comunicações:

Desenho, implementação e optimização de redes 

Soluções wireless 

Telefonia IP

Aceleradores aplicacionais 

Optimização de banda (QoS) & IP Intelligent Networks

Com a evolução contínua e a so�sticação das ameaças digitais como SPAM, spywares, vírus, hackers, ataques de 

negação de serviços (DoS, DDoS) e outras, a segurança do ambiente de TI na empresa deve ser tratada como 

um processo estruturado e dinâmico, e acompanhada de uma necessária mudança cultural na organização.

As soluções de segurança da IT One podem permitir uma conectividade segura através de uma VPN, segurança 

Web integrada, protecção contra malware e validação de conformidades com políticas da empresa do cliente.

Na área da Segurança, a iT One tem as seguintes competências:

Network Security

Content Security

Perimeter Defense

NAC

Wireless 

Endpoint Security 

Endpoint Defense 

VPN/Remote Access 

Device Control

Mobile Security

#1
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Data Center 
e Virtualização

As Organizações estão cada vez mais dependentes da forma como é tratada 
a informação, quer ao nível do acesso à informação quer ao nível do seu armazenamento.

Os Data Center têm uma importância vital para a vida das empresas. Assim, o desenho 
e implementação da sua infraestrutura física deve obedecer a um planeamento detalhado 
de forma a responder a alguns princípios fundamentais: simplicidade, �exibilidade, 
escalabilidade, modularidade e alta disponibilidade.

O conceito de Colaboração traduz-se em soluções que visam o aumento 
da produtividade através da simpli�cação das comunicações. Este modelo permite 
a colaboração em tempo real, através de aplicações avançadas como videoconferência, 
conferência áudio ou conferência web, com a possibilidade de partilha de conteúdos. 
É devido a esse potencial de colaboração e partilha que surge a necessidade 
de investimento na tecnologia de Vídeo.

A tecnologia vídeo evolui hoje muito rapidamente, tendo passado de um interesse de pequena escala para uma 

adopção generalizada. Actualmente, o tráfego de rede gerado pelo vídeo cresce a grande velocidade. O vídeo 

deve, assim, ser encarado como uma verdadeira opção para os utilizadores, a par da voz e dos dados, tanto em 

ambientes móveis como em ambientes de trabalho �xos.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de colaboração e vídeo:

Comunicações uni�cadas e contact center

Audio-conferência

Videoconferência

Telepresença

Endpoints

Os principais benefícios

Comunicação melhorada e mais rápida gestão de incidências

Integração das comunicações nos processos de negócio

Redução de custos com deslocações e alojamentos

Maior produtividade resultante da melhor gestão do tempo pelos recursos envolvidos

Melhor utilização dos recursos resultante da maior acessibilidade e disponibilidade de pessoas e informação.



Na actualidade tecnológica, as soluções de Redes e Comunicações sustentam-se em  
Infraestruturas Inteligentes de Informação. A infraestrutura de rede deve ser um meio 
de alavancar o desenvolvimento de novos serviços, que permitam às empresas 
distinguir-se pelo valor acrescentado proporcionado ao seu negócio. 

Como consequência da convergência e consolidação da tecnologia IP, com uma 
única infraestrutura agregando os vários serviços de voz, vídeo e dados, os recursos 
que de�nem a rede local devem garantir a sustentabilidade desses serviços.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de redes e comunicações:

Desenho, implementação e optimização de redes 

Soluções wireless 

Telefonia IP

Aceleradores aplicacionais 

Optimização de banda (QoS) & IP Intelligent Networks

Com a evolução contínua e a so�sticação das ameaças digitais como SPAM, spywares, vírus, hackers, ataques de 

negação de serviços (DoS, DDoS) e outras, a segurança do ambiente de TI na empresa deve ser tratada como 

um processo estruturado e dinâmico, e acompanhada de uma necessária mudança cultural na organização.

As soluções de segurança da IT One podem permitir uma conectividade segura através de uma VPN, segurança 

Web integrada, protecção contra malware e validação de conformidades com políticas da empresa do cliente.

Na área da Segurança, a iT One tem as seguintes competências:

Network Security

Content Security

Perimeter Defense

NAC

Wireless 

Endpoint Security 

Endpoint Defense 

VPN/Remote Access 

Device Control

Mobile Security

 IT One . Geramos Valor.   7 

#2 Redes, Comunicação
e Segurança

O conceito de Colaboração traduz-se em soluções que visam o aumento 
da produtividade através da simpli�cação das comunicações. Este modelo permite 
a colaboração em tempo real, através de aplicações avançadas como videoconferência, 
conferência áudio ou conferência web, com a possibilidade de partilha de conteúdos. 
É devido a esse potencial de colaboração e partilha que surge a necessidade 
de investimento na tecnologia de Vídeo.

A tecnologia vídeo evolui hoje muito rapidamente, tendo passado de um interesse de pequena escala para uma 

adopção generalizada. Actualmente, o tráfego de rede gerado pelo vídeo cresce a grande velocidade. O vídeo 

deve, assim, ser encarado como uma verdadeira opção para os utilizadores, a par da voz e dos dados, tanto em 

ambientes móveis como em ambientes de trabalho �xos.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de colaboração e vídeo:

Comunicações uni�cadas e contact center

Audio-conferência

Videoconferência

Telepresença

Endpoints

Os principais benefícios

Comunicação melhorada e mais rápida gestão de incidências

Integração das comunicações nos processos de negócio

Redução de custos com deslocações e alojamentos

Maior produtividade resultante da melhor gestão do tempo pelos recursos envolvidos

Melhor utilização dos recursos resultante da maior acessibilidade e disponibilidade de pessoas e informação.



Na actualidade tecnológica, as soluções de Redes e Comunicações sustentam-se em  
Infraestruturas Inteligentes de Informação. A infraestrutura de rede deve ser um meio 
de alavancar o desenvolvimento de novos serviços, que permitam às empresas 
distinguir-se pelo valor acrescentado proporcionado ao seu negócio. 

Como consequência da convergência e consolidação da tecnologia IP, com uma 
única infraestrutura agregando os vários serviços de voz, vídeo e dados, os recursos 
que de�nem a rede local devem garantir a sustentabilidade desses serviços.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de redes e comunicações:

Desenho, implementação e optimização de redes 

Soluções wireless 

Telefonia IP

Aceleradores aplicacionais 

Optimização de banda (QoS) & IP Intelligent Networks

Com a evolução contínua e a so�sticação das ameaças digitais como SPAM, spywares, vírus, hackers, ataques de 

negação de serviços (DoS, DDoS) e outras, a segurança do ambiente de TI na empresa deve ser tratada como 

um processo estruturado e dinâmico, e acompanhada de uma necessária mudança cultural na organização.

As soluções de segurança da IT One podem permitir uma conectividade segura através de uma VPN, segurança 

Web integrada, protecção contra malware e validação de conformidades com políticas da empresa do cliente.

Na área da Segurança, a iT One tem as seguintes competências:

Network Security

Content Security

Perimeter Defense

NAC

Wireless 

Endpoint Security 

Endpoint Defense 

VPN/Remote Access 

Device Control

Mobile Security
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O conceito de Colaboração traduz-se em soluções que visam o aumento 
da produtividade através da simpli�cação das comunicações. Este modelo permite 
a colaboração em tempo real, através de aplicações avançadas como videoconferência, 
conferência áudio ou conferência web, com a possibilidade de partilha de conteúdos. 
É devido a esse potencial de colaboração e partilha que surge a necessidade 
de investimento na tecnologia de Vídeo.

A tecnologia vídeo evolui hoje muito rapidamente, tendo passado de um interesse de pequena escala para uma 

adopção generalizada. Actualmente, o tráfego de rede gerado pelo vídeo cresce a grande velocidade. O vídeo 

deve, assim, ser encarado como uma verdadeira opção para os utilizadores, a par da voz e dos dados, tanto em 

ambientes móveis como em ambientes de trabalho �xos.

A iT One disponibiliza as seguintes soluções na área de colaboração e vídeo:

Comunicações uni�cadas e contact center

Audio-conferência

Videoconferência

Telepresença

Endpoints

Os principais benefícios

Comunicação melhorada e mais rápida gestão de incidências

Integração das comunicações nos processos de negócio

Redução de custos com deslocações e alojamentos

Maior produtividade resultante da melhor gestão do tempo pelos recursos envolvidos

Melhor utilização dos recursos resultante da maior acessibilidade e disponibilidade de pessoas e informação.

#3 Colaboração
e Video



O grande número de sistemas de informação necessário para suportar os processos 
de negócio das empresas cria ‘ilhas’ de informação que necessitam interagir entre si. 

Estes sistemas de informação são desenvolvidos nas mais diversas plataformas, 
tecnologias, ambientes e protocolos. Nesse cenário, o grande desa�o é a sua 
integração sem a necessidade de uni�car esses ambientes, plataformas e tecnologias, 
eliminando o custo de substituição das aplicações, e aproveitando os pontos fortes 
de cada sistema para o negócio. 

A atividade de integração de sistemas consiste na essencial identi�cação e análise de necessidades do ambiente 

tecnológico da Organização, de forma a desenhar e implementar a solução mais adequada a essas necessi-

dades, considerando os requisitos de performance, disponibilidade, segurança e investimento necessários para 

o negócio.

A IT One dispõe de recursos altamente especializados e com a experiência necessária para os processos 

de consultoria e desenvolvimento prévios à integração, além da própria integração de Sistemas.

Tecnológicamente, integramos os seguintes ambientes:

Servidores x86 e POWER, Windows, Linux, Solaris e AIX

Virtualização VMWare, PowerVM, HyperV

Block & File Storage, Backup e Tape Libraries

Window Server, Exchange Server, SQL Server, SCOM, SharePoint Server, Lync Server

Virtualização VMWare, PowerVM, HyperV

Cisco Routing & Switching

Cisco QoS, MPLS e BGP

Telefonia IP, VoIP e video-conferência

Enterprise Security 

WAN e Wireless
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#4 Concepção
e Integração de Sistemas



Num mercado globalizado, altamente dinâmico e competitivo, as empresas são 
obrigadas a responder de forma rápida e continuada aos constantes desa�os que 
lhes são colocados e que podem afectar profundamente os seus modelos de negócio 
e rentabilidade. 

A capacidade de responder de forma célere e e�caz aos desa�os do mercado no 
sentido de aproveitar novas oportunidades, maximizar a e�ciência operacional ou 
ainda mitigar riscos inerentes ao negócio, é um factor de diferenciação do qual as 
empresas não podem prescindir. 

Esta capacidade de resposta rápida e ágil só é possível através da conjugação de diferentes factores, como a 

existência de pessoas com o know-how adequado e a implementação de processos e tecnologias com o 

objectivo da maximização do desempenho das empresas e dos seus negócios.

A IT One, tirando partido da experiência dos seus consultores e utilizando a tecnologia e metodologias mais 

avançadas, disponibiliza aos seus clientes serviços essenciais, desde a análise de contexto, concepção de 

projecto e execução de planos de acção desenhados especi�camente para o negócio de cada cliente.

As nossas áreas de actuação são:

Business intelligence

Gestão da mudança

Gestão de projectos

Segurança informática

Serviços de aconselhamento às Direcções de Informática
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#5 Consultoria
de Gestão de Negócios
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A IT One disponibiliza o serviço de Outsourcing especializado, que consiste 
na alocação de pro�ssionais quali�cados para a execução de uma função especí�ca 
por um período de tempo determinado, sendo da responsabilidade do cliente 
a coordenação operacional do trabalho produzido pelos recursos afectos à prestação 
do serviço.

As nossas áreas de actuação e o know-how e competências dos nossos recursos em Outsourcing, incidem sobre 

as áreas tecnológicas de DataCenter e Virtualização, Redes e Segurança, Colaboração e Video, e Integração de 

Sistemas. 

Os principais benefícios

Redução de custos operacionais e consequente garantia de um maior controlo e melhor orçamentação dos 

custos.

Libertação e afectação e�ciente de recursos (transformação dos custos �xos em variáveis) e focalização nas 

actividades críticas do negócio.

Acesso a know-how e tecnologia inexistente na organização. 

Entrada em novos sectores ou mercados com elevada barreira tecnológica. 

Redimensionamento da estrutura organizacional, aumentando a �exibilidade e rapidez de resposta à 

mudança.

Auxilia e alavanca projectos de reengenharia dos processos. 

Diminuição do investimento e partilha de risco com o subcontratado.

#6 Outsourcing
Especializado



Move & Rollout
A IT One dispõe de condições técnicas e logísticas para efectuar as actividades de Move & Rollout a nível 

nacional, com pro�ssionais detendo know-how especializado nos diferentes sectores do mercado, nomeada-

mente na área da banca e seguros, entre outras.

Os serviços envolvidos são:

1. Gestão de projecto

2. Staging, preparação dos equipamentos e registo

3. Embalagem e transporte

4. Instalação e con�guração dos equipamentos

5. Apoio aos utilizadores

6. Inventário

7. Relatórios

Contratos de Manutenção
A IT One disponibiliza aos seus clientes uma oferta de contratos de manutenção de carácter preventivo 

e reactivo, orientados em função do hardware instalado, assegurados pelos seus técnicos e engenheiros 

certi�cados através das parcerias estabelecidas com os principais fabricantes. 

Os contratos, de validade anual, têm sempre um SPOC (Single Point of Contact), com uma equipa técnica 

associada, em função do Tempo de Resposta de�nido. Os clientes com contrato de manutenção têm assistência 

prioritária. Cada contrato de manutenção é especí�co em função das necessidades e requisitos, integrando o 

serviço de levantamento prévio dos equipamentos em suporte, diagnóstico inicial que faz parte da proposta do 

contrato.

Packs de Horas
A IT One disponibiliza uma solução para colmatar as necessidades técnicas em TI dos seus clientes. Dispomos 

de packs de horas com diferentes topologias, como horas técnicas, de engenharia especializada ou não, e de 

consultoria, devidamente quali�cados e com SLAs especí�cos associados. 
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#7 Managed
Services



Os packs de horas são de âmbito especializado ou mais genérico, de acordo com cada caso concreto. Os packs 

de horas existentes e con�gurados actualmente são desde pacotes base com cobertura 8x5xNBD (assistência 

dentro do horário normal de trabalho com tempo de resposta máximo de intervenção no próximo dia laboral) 

até 24x7x4H (assistência total com tempo de resposta máximo de 4 horas), com técnicos em stand-by, de forma 

a cumprir o SLA contratado.

Gestão Global de Infraestruturas de TI
A IT One disponibiliza um serviço de gestão completa dos diversos sistemas informáticos e respectivas comuni-

cações do cliente, permitindo que este se possa focar exclusivamente no seu negócio. O objectivo é proporcionar 

ao cliente uma oferta global de sistema informático e respectivo suporte como um serviço único e integrado, com 

a assistência de equipa técnica especializada e certi�cada.

Esta oferta requer um conhecimento profundo de todo o sistema informático e uma relação de efectiva parceria 

com o cliente, com um serviço customizado e com âmbito previamente de�nido, com análise e avaliação 

periódica. Para tal, o serviço tem a gestão de um responsável técnico dedicado da iT One. 

A IT One diferencia-se na sua oferta de soluções, com uma abordagem claramente focada nas necessidades e 

requisitos especí�cos de cada cliente, recorrendo às parcerias com os melhores players de mercado em cada área. 
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A formação e treino dos recursos humanos constitui um elemento estruturante na 
vida de qualquer empresa e assume-se, simultaneamente, como um factor crítico de 
sucesso. Para além da componente motivacional e de valorização intrínseca dos 
recursos humanos, a formação contribui de forma vital para um ganho de e�ciência 
e produtividade das empresas.

A IT One presta serviços de formação personalizada aos seus clientes nas seguintes áreas: 

Tecnologias de informação e comunicação

Gestão de projectos

Metodologias

Enquadramento das acções de formação:

1. Leccionamos formação especí�ca ou desenhada à medida como etapa �nal de projecto, no âmbito de

projectos implementados pela IT One, no sentido de garantir que os nossos clientes poderão utilizar com a 

máxima e�ciência e autonomia a solução implementada, ou ainda para clientes com soluções já implementadas 

por outras empresas, mas que queiram recorrer aos nossos serviços no sentido de melhorar a e�ciência e 

produtividade internas na utilização das tecnologias instaladas.

Com o objectivo de adaptar a formação a leccionar às necessidades especí�cas de cada cliente, desenvolve-

mos as seguintes actividades:

Levantamento das necessidades de formação: Este trabalho visa analisar, de forma exaustiva e coerente, as 

reais necessidades de formação, e é conduzido ao nível departamental. São realizadas entrevistas e reuniões 

de trabalho com todos os departamentos com o �m de conhecer o trabalho e processos e as necessidades 

inerentes, por forma a identi�car as matérias e cursos mais adequados e que melhor poderão auxiliar os 

departamentos e utilizadores a obterem ganhos de e�ciência e produtividade.

Desenho de conteúdos e percursos formativos adaptados às necessidades especí�cas de cada cliente.
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Aferição do per�l de entrada dos formandos: Este trabalho visa agrupar os formandos pelo seu grau e nível de 

conhecimentos relativamente a cada matéria a leccionar. Desta forma, agrupando os formandos com níveis 

de conhecimento próximos, será possível optimizar os resultados da formação, através da criação de grupos 

homogéneos e pelo desenho de conteúdos programáticos adaptados à realidade e necessidades formativas 

especí�cas desses grupos de formandos.

As nossas acções de formação são leccionadas, sempre, por formadores devidamente certi�cados, em termos 

técnicos e pedagógicos, nas várias áreas de actuação.

No �m de todas as acções de formação medimos o grau de satisfação dos formandos relativamente à acção 

leccionada e produzimos relatório �nal com toda a informação relevante para o cliente. 



2. A IT One disponibiliza ainda serviços de consultoria de formação, com o objectivo de funcionar como

entidade facilitadora, auxiliando os nossos clientes interessados em criar centros de formação corporativos. 

Disponibilizamos consultoria especializada, para ajudar os nossos clientes no processo de tomada de decisão, 

integrando as seguintes componentes:

Levantamento de necessidades em função dos objectivos, em termos:

Logísticos

Humanos

Tecnológicos

De formação

Certi�cação

Comerciais

Qualidade

Implementação da solução apresentada tendo em conta todos os factores envolvidos e de acordo com 

eventuais especi�cações identi�cadas na fase de levantamento e análise.

Disponibilização de formadores certi�cados no arranque do projecto, de forma a garantir o sucesso do projecto 

de formação, e apoiando a componente logística/burocrática associada a todo o processo formativo.

Em casos bem de�nidos, a IT One pode ainda, funcionando num estreito espírito de parceria, disponibilizar 

aos clientes formadores certi�cados com o objectivo de auxiliar os clientes na sua oferta ao mercado de 

acções de formação especializadas, dentro do âmbito de actuação da IT One.
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Os nossos clientes:
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA JUSTICA E DIREITOS HUMANOS



Queremos fazer a diferença. 
Contacte-nos para conhecer 
o que podemos fazer
pelo seu negócio.
Geramos valor. 



Centro Logístico de Talatona
Edifício F10, Talatona
Luanda . Angola
T. +244  222 714 540
www.it-one.co.ao




