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A DSSI oferece aos seus Parceiros de negócio uma vasta gama de produtos de diversos
fabricantes, complementando sempre que necessário com Serviços de Apoio à Prévenda, Implementação e Suporte. A intervenção local é garantida através da nossa
equipa técnica especializada e certificada pelos parceiros tecnológicos, composta por
profissionais com forte experiência no mercado empresarial.
A DSSI tem vindo a ampliar a sua área de influência desde que iniciou a sua atividade em
Portugal. Atualmente está presente em 4 países e 2 continentes.
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Presentemente representa um conjunto de fabricantes, líderes mundiais de
infraestrutura de TI nas áreas de:
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Storage, Backup, Arquivo e Partilha
O CODE42 desenvolve a tecnologia apropriada para conectar
pessoas com informações por meio dos dispositivos que elas mais
usam, permitindo proteção contínua de dados e acesso seguro às
informações por meio de Endpoints, em qualquer lugar.

Esta solução de proteção contra perda de dados permite que a
organização rastreie a movimentação de arquivos entre os
usuários. CODE42 é o líder da indústria em backup de endpoint,
atendendo a mais de 35.000 empresas e já protegendo milhões de
dispositivos em todo o mundo.

Criada para ajudar no processo de virtualização, o Nakivo Backup &
Replication é uma solução de proteção de dados para ambientes
Vmware rápida, confiável e acessível. O produto é certificado pela
Vmware e recebeu o mais alto nível de aprovação – o status
Vmware Ready.
O Nakivo Backup & Replication oferece um recurso completo de
proteção de dados definido para ambientes virtualizados VMware,
incluindo backup de VM local e off-site, replicação, recuperação
granular e instantânea, aceleração da rede, a duplicação de dados
global, interface de utilizador da Web, criptografia AES-256,
relatórios avançados e suporte na Cloud.
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A Retrospect, Inc. desenvolveu um software de suporte e de
recuperação.
Destinado a: empresas de pequena e média dimensão (SMB) Empresas desde 5-500 utilizadores; Pequenos escritórios e
escritórios em casa (SOHO) desde 1-5 utilizadores.
A Retrospect fornece uma proteção de dados de fácil gestão,
automática e de confiança para: Servidores, Desktops e Notebooks;
Mac, Windows, Linux, Solaris, NetWare e para Mistura de
Ambientes Heterogéneos - Mixed heterogeneous environments.

OwnCloud começou com uma nota chave de Frank Karlitschek no
Campo KDE'10, onde falou sobre a necessidade de uma nuvem livre
e auto-controlada de código aberto. Dois anos mais tarde, ele
anunciou o início da OwnCloud Inc.

OwnCloud é baseado na sua própria comunidade de código aberto,
é uma plataforma de auto-serviço de sincronização de ficheiros e
partilha de aplicações. Permite o acesso e sincronização dos seus
ficheiros, contactos, calendários e bookmarks em vários
dispositivos.
Este software é caracterizado pela inovação constante devido à sua
comunidade que apoia grande parte do desenvolvimento da versão
de código aberto e à sua equipa interna de programadores que
trabalham na união das necessidades desta comunidade e dos seus
clientes corporativos.
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OwnCloud oferece três tipos de subscrições, sempre anuais para
um mínimo de 20 utilizadores:
•
•
•

Norma
Empresa
Personalizado

O email é uma das ferramentas mais importantes de comunicação
nos dias de hoje, bem como um dos maiores e mais importantes
recursos de uma empresa. Com o grande crescimento desta
informação, é necessária uma solução que faça a gestão desta
informação ao mesmo tempo que garante o acesso dos utilizadores
a qualquer altura e em qualquer lugar.
A solução MailStore é uma plataforma de arquivo de email que
segundo políticas definidas pelo administrador de sistema ou pelos
próprios utilizadores arquiva o email para uma localização fora do
servidor ou ficheiros de email. Este arquivo poderá ser acedido
pelos seus utilizadores através do cliente de email, dispositivos
móveis ou através de browser.
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A Hitachi Data Systems (HDS) desenvolve soluções de storage,
servidores e software. Estas soluções são a resposta para as
empresas mais exigentes, sejam estas de pequena ou grande
dimensão.
Os produtos Hitachi de hardware e software são alicerçados no
desenvolvimento tecnológico, o que leva a que a HDS receba várias
distinções e esteja presente em vários Quadrantes Mágicos da
Gartner. No portfólio de soluções da Hitachi Data Systems pode
encontrar:
• Storage – Virtual e Flash
• Networked Storage
• Servidores – Blade, Racks e Gestão de Servidores
• Infraestruturas Convergentes
• Arquivo e Proteção de Dados – HCP, HCP Anywhere, HDPS e HPP

6

Monitorização e Help Desk

A Riverbed Technology é uma empresa de desempenho digital. A
Riverbed tem um conjunto abrangente de soluções que permitem
às organizações melhorarem o seu desempenho. Sendo estas:
• SteelHead - Appliances Físicas e Virtuais, para visibilidade,
otimização e controlo de WANs híbridas desde as filiais aos Data
Centers;
• SteelCentral - Solução integrada de visibilidade e estatísticas
aplicacionais bem como de utilizadores, para uma perspetiva
profunda de análise de desempenho de toda a infraestrutura;
• SteelFusion – para otimização de ligações ISCSI, que ampliam a
infraestrutura do Data Center até às filiais;
• SteelConnect – Solução de Redes SD-WAN para estruturas
Cloud-Centric.

A SolarWinds foi fundada em 1999 com o intuito de criar soluções
relevantes que facilitem o trabalho dos profissionais do setor das
Tecnologias da Informação. As ferramentas que a SolarWinds
oferece estão desenhadas para solucionar e simplificar um amplo
número de desafios de gestão de TI, quer estes problemas estejam
associados a servidores, networks, aplicações, armazenamento ou
virtualização.
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Soluções disponíveis:
• Network Performance - Garantir de forma efetiva os serviços
business critical network através de uma visão unificada de falhas,
desempenho, disponibilidade, tráfego, configurações entre outros.
A SolarWinds é uma rede software de gestão de desempenho que
lhe permite fazer a monitorização e gestão da sua infraestrutura de
rede;
• App & Systems - Software de gestão que lhe dá uma visibilidade
instantânea de todos os recursos que podem afetar o desempenho
das suas aplicações;
• Database Performance – Os problemas de desempenho ficam
agora mais fáceis de identificar. SolarWinds Database Performance
Analyzer monitoriza em SQL Server, Oracle, Sybase e DB2 tanto em
servidores físicos como virtuais.
• Security & Compliance - Simplifique a difícil tarefa de manter,
medir e monitorizar a segurança em conformidade. O SolarWinds
Security Information & Event Management (SIEM) está desenhado
para permitir a automatização e uma forte consciência situacional
sem a complexidade das soluções da concorrência.
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A AVTECH Software (AVTECH), é uma empresa Norte Americana
fundada em 1988, cujo foco é o desenvolvimento de software e
hardware de monitorização de ambientes, de indicadores como
temperatura, humidade, energia, inundações, fugas de água, fumo,
fogo, fluxo de ar ou até intrusões. As soluções comercializadas pela
AVTECH são:
• Room Alert - permite aos utilizadores gerirem remotamente os
monitores Room Alert. Este poderoso serviço permite o acesso a
partir de telemóvel ou qualquer dispositivo que esteja ligado à
Internet.
• Sensores - As sete principais ameaças de ambientes e
equipamentos são: temperatura, energia, humidade, inundação,
fumo, fluxo de ar e intrusão. A AVTECH oferece uma variedade de
sensores e soluções para ajudá-lo a detetar estes fatores.
• Device ManageR – solução all-in-one da AVTECH para a
identificação, gestão, monitorização, alerta, logging, relatórios,
automatização de ações e muito mais.
• Câmeras de Rede - Câmeras IP para uma flexibilidade
maximizada e monitorização de ambientes em edifícios onde o
acesso de rede e energia pode ser limitado, a Axis oferece opções
com fios, sem fios e PoE, escaláveis para responder às suas
necessidades de monitorização e segurança. Todas as câmeras
podem ser completamente integradas com o software Device
ManageR da AVTECH.
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A Aternity transforma a experiência dos colaboradores no seu trabalho
digital, incorporando análises em escala corporativa para cada
aplicação, transação, dispositivo e utilizador. A visibilidade e o controlo
de auto-recuperação da Aternity ajudam a TI a otimizar o desempenho
das aplicações do negócio, de forma a melhorar a produtividade dos
funcionários e a satisfação do cliente, atenuando o risco de
transformação da TI e reduzindo o custo das operações.
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Networking

A Riverbed Technology é uma empresa de desempenho digital. A
Riverbed tem um conjunto abrangente de soluções que permitem
às organizações melhorarem o seu desempenho. Sendo estas:
• SteelHead - Appliances Físicas e Virtuais, para visibilidade,
otimização e controlo de WANs híbridas desde as filiais aos Data
Centers;
• SteelCentral - Solução integrada de visibilidade e estatísticas
aplicacionais bem como de utilizadores, para uma perspetiva
profunda de análise de desempenho de toda a infraestrutura;
• SteelFusion – para otimização de ligações ISCSI, que ampliam a
infraestrutura do Data Center até às filiais;
• SteelConnect – Solução de Redes SD-WAN para estruturas
Cloud-Centric;

A Cambium Networks fornece a provedores de serviços,
empreendimentos, agências governamentais e militares, empresas
de petróleo, gás e serviços públicos, provedores de serviços de
internet, e organizações de segurança pública a construção de
poderosas

redes

de

comunicações,

permitindo

alcançar

utilizadores num raio de 200 quilómetros através dos cumes das
montanhas até aos dispositivos, permitindo assim, gerir de forma
inteligente a sua infraestrutura Wi-Fi comercial através da
visibilidade de rede de ponta e análises acionáveis.
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Há mais de 30 anos, que a Perle responde às necessidades das
organizações em mais de 65 países através de distribuidores
altamente qualificados que recorrem a parceiros de canal para
prestar um serviço de excelência.
O portfólio de produtos perle inclui: Console Servers, Servidores de
dispositivos, Terminal Servers, Conversores de Fibra Ótica,
Industrial Ethernet Switches e Ethernet Extenders.
As soluções são ideais para empresas que precisam de:
• Estabelecer conexões de rede em vários locais;
• Transmitir de forma segura informações confidenciais;
• Monitorizar e controlar remotamente dispositivos de rede e
appliances.

A Ubiquiti Networks desenha plataformas de comunicação de rede
para todos e para todos os lugares. Com mais de 10 milhões de
dispositivos implementados em mais de 180 países, desenvolve
uma tecnologia de rede de alto desempenho, para prestadores de
serviços e para empresas.
A Ubiquiti está a transformar as sub-redes das empresas e de
comunidades, com as suas plataformas, AirMax ™, UniFi ™, airFiber
™, airVision ™, MFI ™ e EdgeMAX ™, combinando uma tecnologia
inovadora com o apoio de uma comunidade global de utilizadores
para eliminar as barreiras à conetividade.
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Segurança e Mobilidade
Líder europeu em segurança de infraestrutura digital, subsidiária
integral da Airbus CyberSecurity, o portfólio da Stormshield inclui
três faixas de produtos complementares para segurança contínua:
•

Proteção para redes industriais e de TI (Stormshield
Network Security);

•

Proteção para servidores e estações de trabalho
(Stormshield Endpoint Security);

•

Proteção para dados (Stormshield Data Security).

A Sophos oferece uma gama abrangente de soluções de segurança,
que vão desde a proteção da sua network até ao utilizador e
servidor. A Sophos pretende manter as infraestruturas de
segurança corporativa simples e de confiança no contexto
complexo atual da TI, com uma abordagem a redes, servidores e
dispositivos.

A Soliton é um fabricante líder que desenvolve soluções de
segurança, broadcasting em direto remoto e soluções à medida. As
soluções em destaque são o MailZen e o MobiControl. O MailZen
permite às empresas entregarem aos seus colaboradores o fator
mobilidade, sem comprometer a segurança, podendo sempre gerir
e controlar de forma efetiva todos os dispositivos móveis. O Soliton
MobiControl é uma solução de mobilidade empresarial, que
permite de uma forma abrangente visualizar, gerir e controlar de
forma centralizada todos os dispositivos móveis de todos os
sistemas operativos da sua organização.
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A K7 Computing é uma das primeiras e mais bem-sucedidas
empresas de segurança de TI, protegendo mais de 25 milhões
de clientes em todo o mundo contra ameaças ao ambiente de
TI. São reconhecidos como líderes no fornecimento soluções
corporativas de segura e protegendo utilizadores domésticos,
bem como para utilizadores corporativos de vários setores.

Os seus produtos principais – K7 Total Security e K7 Enterprise
Security – estão sendo usados para proteger clientes em
quase todos os continentes e dentro de algumas das
organizações mais protegidas e defendidas do mundo.

Com mais de 25 anos de experiência em segurança de web e
email, TitanHQ tem a confiança de mais de 8.200 empresas e
2.200 MSPs para fornecer e fornecer serviços de segurança de
software. Recebeu uma Gold Star Review para SpamTitan em
2017 e foi também nomeado finalista para a Melhor Solução
de Segurança Anti-Spam nos Prémios de Segurança
Informática.

SpamTitan é um filtro de spam intuitivo que protege o seu
negócio, bloqueando spam, phishing, spoofing, ataques de
dia zero e malware dos seus emails. Fornece um filtro de
spam avançado mas fácil de usar, perfeito para PME’s, escolas
e muito mais.
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Cloud
Na

Wasabi

são

especialistas

em

armazenamento.

Armazenamento em cloud é tudo aquilo que fazem. Fazemno de forma menos dispendiosa e mais rápida. Ao longo do
tempo foram-se apercebendo que o maior desafio que as
empresas enfrentam com os seus dados é como armazenálos de forma acessível, fiável e segura. Os dados que definem
o seu negócio hoje, e o seu sucesso amanhã, precisam de ser
armazenados num produto de armazenamento universal que
sirva quase todas as suas necessidades de armazenamento na
cloud.
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