Optimizer

As PESSOAS são a nossa
ORGANIZAÇÃO
A Optimizer é uma empresa que actua na área do
mercado dos sistemas de informação, e está
vocacionada
para
a
prestação
de
serviços
complementares no sector das tecnologias de
informação.

Servi-lo SEMPRE
Os
objectivos
primordiais
da
Optimizer
concentram-se na prestação de serviços na área
dos sistemas de informação, nomeadamente:




Concepção;
Desenvolvimento

e

Implementação

de

soluções aplicacionais específicas;



O SUCESSO conjunto é o nosso
OBJECTIVO
MISSÃO
A nossa missão é conceber, implementar e optimizar
sistemas de informação de apoio à gestão,
apresentando soluções de elevada performance.

VISÃO
Ser líder nacional em sistemas de informação de
apoio à gestão.

VALORES
A gerência da optimizer, estabelece como principais
valores integrantes da sua identidade corporativa
compondo a sua cultura empresarial e para
seguimento pelos seus colaboradores, os seguintes
valores:


As PESSOAS em primeiro lugar;



JUSTIÇA na avaliação;



TRANSPARÊNCIA nos processos e nos

Optimização de sistemas de informação
suportados por base de dados relacionais;




Integração de sistemas;
Realização de acções de formação à medida
e Comercialização de licenças de utilização
de Produtos Oracle.

Somos uma empresa jovem e dinâmica com
colaboradores altamente qualificados, possuidores
de elevados conhecimentos e experiência em
diversas áreas de negócio, proporcionando a
implementação de sistemas de informação de
elevada performance.

Consideramos os nossos CLIENTES e
PARCEIROS uma extensão da nossa
ORGANIZAÇÃO
Consideramos os nossos clientes e parceiros como
sendo uma extensão da nossa organização, e
estamos aptos e disponíveis para os apoiar na
implementação de soluções que suportem as suas
necessidades potenciando a evolução com sucesso
dos seus próprios negócios.

resultados;


INTEGRIDADE na actuação;



FLEXIBILIDADE na adaptação às
necessidades;



Reconhecimento do MÉRITO;



REALIZAÇÃO no cumprimento da Missão;



AMBIÇÃO na formulação da Visão.

Os colaboradores da nossa organização estão
comprometidos com os valores da Optimizer,
executando as tarefas necessárias à concretização da
nossa missão, tornando-nos uma empresa de
sucesso.

Recursos e
competências COMPROVADAS

