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SERVIÇOS  
A optimizer encara cada desafio como único, de 
forma íntegra e disciplinada. 

Colocamos ao seu dispor uma equipa de profissionais 
qualificados, aptos a propor-lhe a melhor opção para 
as suas necessidades e fornecer uma solução ideal. 

Com base nas diferentes áreas de negócio da 
optimizer, são apresentadas ao mercado diferentes 
serviços e competências devidamente adequadas ao 
domínio em causa. 

 Instalação e configuração de produtos 

 

 Formação 

 Outsourcing 

 Administração de bases de dados 

 Desenvolvimento de soluções 

 Auditoria de sistemas de informação 

 Optimização de sistemas de informação 

 Comércio de produtos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A optimizer concentra o seu know-how 
acumulado em tecnologias best-of-breed e 
nomeadamente em ferramentas e produtos 
ORACLE. 
 
A optimizer é certificada como ORACLE Gold 
Partner e tendo sido premiado em 2009 com o 
“ORACLE Excellence Award” pelo seu extenso 
e comprovado know-how. 
 
A optimizer presta igualmente serviços com 
qualidade comprovada nas áreas de retalho, 
saúde e telecomunicações. 

 

 PRODUTOS 

A optimizer disponibiliza ao mercado um 
conjunto de soluções aplicacionais com uma 
orientação específica para cada sector 
considerado. 

As soluções da optimizer são uma mais-valia 
para o mercado devido a sua especificidade e 
orientação para os requisitos considerados 
essenciais para atingir o sucesso. 

 Metrologia 
 

A solução garante o rigor e exactidão 
nas medições realizadas pelos 
instrumentos, permite gerir o plano 
de calibração, registar o resultado 
das calibrações realizadas e emitir os 
respectivos certificados. 
 

 Sistema de Gestão de Anatomia 
Patológica 
 

A solução de gestão de laboratórios 
de Anatomia Patológica tem como 
objectivo facilitar todo o controlo do 
fluxo operacional das actividades do 
laboratório. 
 

 Gestão de Negócio 
 

A solução aplicacional proposta pela 
optimizer para Gestão de Negócio 
incorpora vários módulos, permitindo 
dispor de um conjunto de 
funcionalidades adequadas e 
adaptadas ao negócio: recursos 
humanos, CRM (Customer 
Relationship Management), gestão de 
projecto e revenue & reporting. 
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