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ALL
BUSINESS
SOLUTIONS

A ABS – All Business Solutions, iniciou a sua atividade
em 2013, fruto da identificação de necessidades ao nível

AS NOSSAS SOLUÇÕES

da prestação de serviços de TI open source no norte
de Portugal. Os nossos recursos detém vários anos de
experiência em diversas áreas de TI o que juntamente com
as nossas competências e conhecimentos, permite prestar
um serviço de excelência aos nossos clientes.

Soluções
Empresariais

Devido ao nosso know-how tecnológico e à nossa experiência de negócio, podemos ajudar os nossos clientes a
perceber como é que determinada aplicação empresarial pode acrescentar valor à organização, como é que pode
ser melhorada assim como é que pode ser integrada na arquitetura e processos de negócio já existentes. Este
serviço abrange soluções como: aplicações made to measure, CRM, ERP’s, Gestão Documental, entre outras.

Com base nas diferentes áreas de negócio da ABS,
apresentamos

ao

mercado

diferentes

serviços

e

competências devidamente estudadas e ajustadas aos
desafios emergentes. Colocamos ao dispor uma equipa
de profissionais qualificados, aptos a apresentar a melhor

Consultoria

• Planeamento Estratégico e Operacional;
• Análise, Design e Implementação;
• Aquisição de Plataformas/ Componentes;
• Integração de Processos de Negócio;

Outsourcing

Possuímos profissionais com uma vasta experiência em projetos de BI, que podem ser
inseridos em projetos de elevada complexidade técnica ou de negócio, de forma a colmatar as
necessidades dos nossos clientes.

Consultoria

Em SOA e BPM.

Outsourcing

Possuímos profissionais certificados com uma vasta experiência e um profundo conhecimento
em algumas das principais soluções de middleware empresarial disponíveis no mercado, tais
como: Oracle, Microsoft, Tibco, entre outras.

Consultoria

• Planeamento Estratégico
• Definição da Arquitetura
• Análise & Implementação
• Consultoria de Plataformas
• Big Data Assessment
• Suporte Técnico

Business
Intelligence

solução para os objetivos do cliente. Encaramos cada
desafio como único e personalizamos as nossas soluções
mediante as necessidades identificadas, moldando os
BPM &
Middleware

projetos aos resultados pretendidos.

MISSÃO

VALORES
Compromisso

Oferecer as melhores soluções em tecnologia

Integridade

de informação open source, visando

Somos

atuação,

Em cada um de nós existe um compromisso

satisfazer integralmente as necessidades

mantendo o mais elevado respeito por

de valor para com a ABS e para com

dos nossos clientes e parceiros, de modo

valores como a liberdade, a independência

todos os elementos desta equipa. Este

a proporcionar-lhes melhores resultados e

e honestidade. Exigimos de nós próprios

compromisso vai para além do nosso

tornando-os assim mais competitivos.

e dos outros os mais elevados padrões de

escritório e estende-se aos nossos clientes

ética.

e parceiros. Daremos o melhor de nós, para

VISÃO
Sermos reconhecidos pela excelência na
prestação de serviços em TI e pela criação
de valor aos nossos clientes.

íntegros

na

nossa

ser - contem connosco.

Na adaptação às necessidades dos nossos
colaboradores, clientes e parceiros de

Excelência

modo a satisfazer as suas necessidades.

Dispomos de uma equipa de profissionais
e

com

vários

anos

Gestão de Infraestruturas

• Gestão de Bases de Dados
• Integração de Dados
• Gestão de Clusters
• Upgrades de Infraestruturas

Gestão de Dados

• Estratégia de Arquitetura de Dados
• Qualidade de Dados & Roadmaps
• Análises Preditivas

Outsourcing

vos ajudarmos a ser o melhor que podem

Flexibilidade

qualificados

de

Transparência

experiência na área de TI de qualidade

Temos uma política de total transparência

comprovada. Procuramos promover uma

em relação aos nossos processos, serviços,

cultura de aprendizagem ao longo da

métodos de funcionamento e resultados.

vida, de modo a incentivar a inovação

Isto manifesta-se sobretudo no nosso

e criatividade, para que estes aliados

modo de agir e de comunicar onde

de um elevado profissionalismo e

procuramos sempre utilizar uma linguagem

qualidade técnica, se reflitam em

clara, de fácil compreensão, e que procura o

resultados de excelência.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS
EAI, SOA & BPM

Tibco, WebMethods, Oracle Soa Suite, IBM WebSphere, BizTalk, JBoss, SOA Suite, Mule, WSO2, e outros.

CRM

Microsoft Dynamics, Siebel CRM, Siebel Analytics, SAP CRM, SugarCRM, vTiger, e outros.

Application and
Content Servers

BEA Weblogic, IBM WebSphere, JBoss, Microsoft Sharepoint, WSO2, e outros.

Ferramentas e
Plataformas BI

Pentaho, BIRT, Hyperion, SAP BO, Informatica, Fusion Charts, e outros.

Suporte e manutenção aplicacional

Tecnologias de
Desenvolvimento

Java/J2EE, .NET, C/C++, Objective C, PHP, Perl, Ruby, Cold Fusion, PL/SQL, T-SQL, Shell Script, e outros.

Desenvolvimento de soluções à medida

Bases de Dados

Oracle, Sybase, DB2, SQL Server, Informix, Postgresql, MySQL, LucidDB, e outros.

entendimento entre as partes.

OS NOSSOS
SERVIÇOS

Big Data

Outsourcing especializado
Instalação e configuração de produtos
Consultoria Estratégica em TI

Formação

