Missão

Visão

Disponibilizar aos nossos clientes e
parceiros as melhores Soluções de
Gestão de Informação e Conhecimento para aplicação aos seus
contextos de negócio e cadeia de
valor, baseadas na nossa capacidade de conceber,
integrar e
implementar os melhores sistemas e tecnologias de informação.

A CIL é o interlocutor privilegiado
dos seus clientes no que respeita à
Definição e Implementação da
Estratégia de Sistemas de informação num contexto de alinhamento
efectivo com a sua Estratégia de
Negócio.

Parceiros
A CIL tem estreitas relações de parceria com os principais fabricantes mundiais de Hardware e Software. Procuramos
sempre garantir a integração das Soluções e Tecnologias mais recentes nos projectos em que participamos.
Integração e Hardware

Comunicação e Mobilidade

Integração de Software

Soluções de Impressão
e nte r p r i s e

PARTNER

Posicionamento
Valores
Actuamos sistematicamente nos
projectos com os nossos Clientes,
Fornecedores e Colaboradores,
seguindo princípios e valores de
elevada exigência no que respeita
a Responsabilidade Social, Competência, Disponibilidade, Objectividade e Transparência.

Com mais de três décadas de
existência, a CIL é uma das mais
experientes e competentes empresas portuguesas no sector dos
Sistemas e Tecnologias de Informação em Portugal.
Assumimos com orgulho a nossa
capacidade presente e futura para
ajudar a construir e desenvolver a
Sociedade de Informação e Conhecimento nos mais diferentes domínios
da actividade do País e com as
Entidades públicas e privadas que
connosco partilham este desafio.

Segurança

CIL Centro de Informática, S.A.
www.cil.pt
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Tel.: 21 415 65 00 | Fax: 21 419 85 67
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Email: comercial@cil.pt

Serviços

Sobre a CIL
Fundada em 1978, a CIL é uma empresa
especializada na definição, concepção e
implementação de soluções na área dos
Sistemas e Tecnologias de Informação.

Oferta
Com uma forte presença no mercado nacional, a CIL
disponibiliza Soluções Integradas de Tecnologias e

todo o ciclo de vida das soluções, desde os
serviços de consultoria para a sua definição
e planeamento estratégico até à implementação das plataformas de hardware, software e comunicações que as suportam.

• Plano Estratégico de Sistemas de informação:
∙ Diagnóstico actual
∙ Definição da situação futura
∙ Dados e tecnologia

Sistemas de Informação, assegurando as vertentes de

• Direcção e Gestão do Projecto

hardware, software e infra-estrutura de comunicações

• Help-desk

e serviços:

• Assistência On-site

• Aplicações / Soluções

A nossa oferta de serviços e sistemas cobre

• Consultoria Estratégica

A CIL desenvolve Soluções/Aplicações que melhoram

• Centro de Reparação
• Instalação de Equipamentos
• Outsourcing

os processos de manutenção, custo, acesso e gestão
da informação gerada pelo ciclo complexo das operações nas organizações ou negócios.
• Plataformas Tecnológicas
Equipamentos e hardware dos principais fabricantes
mundiais. Temos parcerias sólidas que proporcionam
as garantias de qualidade que os clientes exigem.
• Serviços
Disponibilizamos um catálogo de serviços adequados a
cada necessidade, não só feitos por medida, mas
também pacotes pré-configurados de forma a tornar a

Soluções / Aplicações
• ERP Millenium (Enterprise Resource Planning)
• Soluções Especializadas para Municípios
• Gestão da Educação - Escola Digital
• Gestão Financeira – Sistemas de Indicadores
e Relatórios de Gestão
• Gestão Documental e Workflow
• Business Intelligence

oferta mais objectiva e clara.

Plataforma Tecnológica
• Storage Consolidation / Virtualização

Soluções à sua medida

• Backup / Disaster Recovery
• Asset Management e Application Management
• Infra-estrutura de Comunicações
• Segurança

