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Dualinfor Formação e Serviços Informáticos, Lda. 

 

Sobre Nós 

Estamos no mercado desde 1998 e temos registado um crescimento sustentado, alavancado 

por uma equipa que integra profissionais com muitos anos de experiência. 

Actualmente contamos com cerca de 15 elementos (entre colaboradores e parceiros 

externos), grande parte nos quadros da empresa desde o início, que estão em permanente 

formação e atualização, o que nos permite garantir um serviço de apoio profissional em todas 

as fases do negócio, desde a consultoria para implementação da solução, à sua instalação e 

manutenção. 

Estamos vocacionados para o fornecimento de soluções informáticas e de comunicações e 

prestamos um vasto leque de soluções de Tecnologias de Informação (TI) : consultoria, 

formação; instalação; suporte e manutenção dos sistemas. 

Apostando em marcas prestigiadas e fabricantes reconhecidos, como a EPSON, LEXMARK, 

FUJITSU, HP, MICROSOFT, AASTRA, TOSHIBA e a SIEMENS, disponibilizamos uma gama 

alargada de soluções que vão ao encontro das necessidades de cada empresa e de cada 

cliente.  

 

 

Visão de Mercado 

Obter reconhecimento positivo por parte do mercado é uma tarefa que levamos muito a sério. 

Para isso, estudamos continuamente os setores de atividade em que operamos, 

acompanhamos o desenvolvimento dos nossos clientes para que possamos estar sempre 

preparados para dar a melhor resposta às suas necessidades. 

 

 

Missão 

Queremos acrescentar sempre maior valor aos projetos que desenvolvemos para os nossos 

clientes.  

Assentamos a nossa actividade em 3 princípios básicos: o conhecimento de mercado e das 

soluções que implementamos, a formação contínua da nossa equipa e o profissionalismo com 

que encaramos cada projecto. 
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Serviços> TI 

Na Dualinfor prestamos um vasto conjunto de serviços de TI de onde destacamos soluções 

de “printing profissional”; planeamento, conceção e manutenção de redes estruturadas; a 

administração de redes em ambiente Windows; a assistência técnica especializada; a 

consultoria, suporte, formação e planeamento de projectos de integração de sistemas e redes.  

Dispomos de uma equipa técnica devidamente qualificada para prestar todo o apoio pré e 

pós-venda, manutenção e formação específica sobre as soluções que implementamos. 

 

 

Serviços > Parcerias Especializadas 

 

1. Parceiro EPSON EPP  

 

 Sistemas de impressão “pay per print” 

 Soluções de cópia e impressão a Jacto de Tinta e Laser de 

alta qualidade 

 Impressões de grandes formatos (ploter)  

 Gestão documental 

 Vídeo Projetores 

 

2. Parceria especializada LEXMARK BSD  

 Parceiro Business Solutions Dealer 

 Implementação, configuração e suporte a sistemas de printing 

empresarial 

 Gestão de contratos de cópia e impressão empresariais 

 Gestão documental 

 

http://www.epson.pt/
http://www.lexmark.pt/
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3. Parceiro FUJITSU 

 Desenho, implementação e gestão de servidores Fujitsu, com 

software Windows Server e/ou Small Business Server 

 

4. Parceiro Advanced Partner PHC 

 

 Implementação, configuração e manutenção de sistemas de 

Gestão com software de Gestão PHC 

 

5. Assistência especializada a Escritórios de Advogados 

 

 

Produtos > Hardware 

Somos representantes das mais prestigiadas marcas de equipamentos a nível nacional e 

internacional de onde destacamos a Fujitsu, Epson e Lexmark.  

Computadores 

Monitores 

Periféricos 

Acessórios 

Servidores 

Sistemas Videovigilância IP 

Telecomunicações 

 

Produtos > Software 

Sistemas Operativos 

Software de Gestão Comercial e Faturação 

Gestão Documental 

Gestão Escritórios de Advogados 

Antivírus 
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Referências > Alguns dos nossos Clientes 
 

As nossas soluções permitem-nos dar resposta a sectores diversificados do tecido 

empresarial público e privado.  
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Referências > Os nossos Parceiros 

 

Possuímos acordos estratégicos com parceiros nacionais e internacionais com vista à 

integração das diversas soluções numa solução única para o cliente com vantagens 

significativas em termos da qualidade global dos serviços prestados. 

 

 

 

PARCEIRO SOLUÇÃO 

EPSON Impressão Grandes Formatos e Video Projectores 

LEXMARK Sistemas de impressão profissional 

PHC Software de Gestão 

FUJITSU 
Servidores, Computadores Portáteis e Desktops e 

Monitores 

HP 
Servidores, Computadores Portáteis, Desktops, Storage 

e Sistemas de Impressão 

APPLE Computadores Portáteis e Desktops 

BROTHER Impressoras, Multifunções e Faxes 

TOSHIBA Computadores portáteis 

LG Electrónica de Consumo e Comunicações Móveis 

MICROSOFT Sistemas de TI 

ESET Software de Segurança 

XD Software Software de Gestão POS – Restauração e Retalho 

AASTRA Sistemas de Comunicação 

SIEMENS Sistemas de Comunicação  

 


