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www.datatrade.net

Fundada em Fevereiro de 2005, a
Datatrade Serviços de Informática Lda 
é, por conseguinte, uma empresa 
já experiente no mercado.

Nos nossos objectivos, propomo-nos
conceber e implementar os mais variados 
tipos de serviços e produtos, tendo sempre 
em mente as especificidades e 
particularidades de cada área, com o intuito 
de melhor servir o cliente.

daTa radet
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Pretendemos ser reconhecidos pela solidez,
competência e honestidade em todas as

áreas de mercado onde nos encontramos,
bem como por todos os nossos clientes e

colaboradores.

A Datatrade é uma empresa totalmente 
focada no cliente.

Esta forma diferenciadora de estar no
mercado, o conhecimento profundo das
Tecnologias da Informação e das tendências
de mercado, permite-nos olhar para as TI de
uma forma abrangente, procurando abraçar
todas as suas envolventes e valências por
forma a chegar aos clientes/utilizadores com
soluções globais e verdadeiramente
adequadas às suas necessidades.

Para responder a este desafio dispomos de
uma equipa altamente qualificada e
competente, com formação permanente e
adequada, o que lhe confere um
elevadíssimo grau de competência nas
decisões que toma e qualidade nos trabalhos
que realiza.

Apresentação
da empresa
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Relativamente ao fornecimento de material, relacionamo-nos com os 
maiores e melhores fornecedores de equipamento informático em 

Portugal, disponibilizando assim uma vasta gama de produtos.

Desta forma, podemos propor aos nossos clientes soluções que incluem
as melhores e mais conceituadas marcas nesta área, assegurando 

portanto a qualidade e longevidade dos produtos e serviços fornecidos.

Na área do software de 
gestão para grandes negócios 

e clientes institucionais 
temos a parceria com 
a Filosoft desde 2008.

Desde 2010 que somos Agente 
Olisoft distribuindo software de 

facturação e soluções POS.

Em matéria de segurança
somos Agente Autorizado da

Panda Security desde 2007
com soluções domésticas

e empresariais.

Fruto da excelência da prestação de serviços
aos nossos clientes, a Datatrade tem-se afirmado como

parceiro privilegiado de alguns dos maiores
fornecedores de software especializado.

Os nossos
parceiros
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Manutenção
Computadores
Impressoras
Tablets
Smartphones

Consultoria
Tecnologias de Informação
Telecomunicações 
(redução de custos)

Facturação e contabilidade 
(integração com software à medida)

Segurança de dados e de redes

Networking
Desenho, arquitectura e

construção de redes estruturadas
Assemblagem e instalação de

servidores e postos de trabalho
Equipamento de networking e

periféricos

Soluções web
Web design e Web hosting

Email provider
Serviços DNS

Registo e manutenção 
de domínios

Os nossos
serviços



Em busca da excelência para as 
propostas que apresentamos aos 

nossos clientes, na Datatrade 
socorremo-nos das melhores marcas, 

dos melhores produtos e das melhores 
tecnologias.
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Acreditamos que numa empresa excelente a 
inovação é a única coisa permanente

Garantimos a melhor relação preço/qualidade 
mediante um acompanhamento permanente 
dos mercados e das propostas tecnológicas.

Relação preço/qualidade

As TI são uma área em permanente  
evolução. O nosso compromisso é 

melhorar continuamente o nosso 
desempenho na gestão da qualidade, 

através da criação de objectivos concretos 
na área da formação e apetrechamento 

adequado dos nossos técnicos.

Evolução tecnológica e científica

Graças à sua experiência no mercado, 
a Datatrade tem processos definidos para a 
identificação das necessidades e requisitos 

dos clientes, de modo a planear e prestar 
serviços que satisfaçam e se possível, 

excedam as suas expectativas.

A completa satisfação do cliente

A nossa
política



Em busca da excelência para as 
propostas que apresentamos aos 

nossos clientes, na Datatrade 
socorremo-nos das melhores marcas, 

dos melhores produtos e das melhores 
tecnologias.
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A evolução tecnológica é de tal forma
galopante que a novidade hoje é obsoleta amanhã.

As constantes mudanças verificadas no
contexto sócio-económico actual, 
criaram um novo paradigma na forma 
como os negócios são encarados pelas 
empresas.

A gestão é agora maioritariamente suportada
em meios digitais crescendo por isso a
dependência do mundo empresarial sobre as
Tecnologias da Informação (TI).

Conscientes desta nova realidade, 
disponibilizamos e propomos aos nossos
clientes métodos sempre inovadores e actuais 
para dar resposta a esta crescente influência 
das TI no tecido empresarial.

A Datatrade Serviços de Informática Lda
apresenta-se por isso como o parceiro ideal
para a sua empresa.

Para a sua
empresa
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Só assim podemos, com toda a confiança, 
garantir aos nossos clientes, soluções 

diferenciadas e da mais elevada qualidade, 
tendo em conta não só os desafios e 

necessidades específicos de cada negócio, 
mas também o melhor compromisso entre a 
qualidade e o preço da solução apresentada.

Em busca da excelência para as 
propostas que apresentamos aos 

nossos clientes, na Datatrade 
socorremo-nos das melhores marcas, 

dos melhores produtos e das melhores 
tecnologias.

Marcas com
quem trabalhamos
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Contacte-nos e saiba 
o que podemos fazer 

por si ou pela sua 
empresa

Em busca da excelência para as 
propostas que apresentamos aos 

nossos clientes, na Datatrade 
socorremo-nos das melhores marcas, 

dos melhores produtos e das melhores 
tecnologias.


