Assunto: Apresentação da Core Factor
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A.

Breve apresentação da empresa

1. Sobre nós
A Core Factor é uma empresa jovem e dinâmica baseada em princípios como a
simplicidade, a eficácia e a excelência nos serviços que presta.
Gostamos de ser vistos como um parceiro estratégico, centrado no
desenvolvimento de soluções reais, ajustadas às verdadeiras necessidades de
cada Cliente, de cujo sucesso também dependemos.
2. Serviços
Os nossos serviços abrangem principalmente a área tecnológica actuando em
todas as suas vertentes:


Soluções Web
Web Design, Web Development, alojamento e outros serviços Web



Planificação, implementação e gestão de infraestruturas



Comercialização de software, hardware, multimédia e Escolas Interactivas

Infraestruturas Web, de servidores, de rede ou wireless

PCs, MACs, mesas Uni_Net, Smart Boards, videoprojectores, Superlab, etc



Comercialização de sistemas de senhas



Helpdesk remoto e no cliente e apoio técnico pré e pós venda



Aluguer de computadores e equipamentos

Gestão de filas de espera de um modo simples e automático
Telefone, e-mail, acesso remoto
Para projectos pontuais

Complementando os nossos serviços da área tecnológica, temos também uma
área totalmente dedicada ao Design.
Nesta área temos profissionais qualificados que apenas se preocupam com toda
a vertente gráfica dos nossos clientes, passando não só pela criação de
logótipos, cartões de apresentação, envelopes e papel de carta, como também
por diversos outros serviços tais como a criação de placas identificativas, placas
informativas, posters, brindes publicitários, etc.
Têm como principal objectivo a integração global de toda a sua imagem de
modo a ser única e concisa.
3. Objectivos
Todos estes serviços são vistos por nós como uma parte de um todo.
O nosso objectivo passa por criar soluções completas que permitam eliminar
custos desnecessários, minimizar processos burocráticos e automatizar tarefas
do dia a dia, permitindo assim um aumento real da produtividade dos nossos
clientes, livre de preocupações, com um atendimento personalizado,
permanente e único.
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4. Parcerias

Com o intuito de fornecer sempre um melhor serviço aos nossos clientes,
temos vindo a estabelecer diversas parcerias.
Alguns exemplos:

www.cedrus.com
http://www.cedrus.com/ordering/portugal.htm
Somos distribuidores oficiais em Portugal da Cedrus, empresa esta que
comercializa Software SuperLab e sistemas Lumina fMRI, sendo estes
utilizados em experiências nas áreas da psicologia, saúde, entre outros,
permitindo obter respostas de estímulos fornecidos pelo sujeito ou
equipamento ao qual o software se encontra ligado.

Implementamos soluções integradas para “Escolas Interactivas”,
disponibilizando mesas Uni_Net, quadros interactivos SMART Board e
Videoprojectores, adaptadas as necessidades do cliente, colocando a
disposição diversos tipos de equipamentos com possível instalação,
manutenção de modo a obter uma sala de aula virada para o futuro das
tecnologias.

www.linksys.pt
http://tinyurl.com/262dmk
Somos parceiros de soluções Linksys. Implementamos infra-estruturas de rede
ou comunicação com produtos Linksys, desde soluções wireless empresariais a
domésticas, soluções VOIP e de rede devidamente testados. Temos acesso a
informações e produtos de modo privilegiado, o que nos permite aconselhar e
garantir um melhor serviço ao cliente.
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www.microsoft.pt
http://tinyurl.com/22klvl
Somos parceiros de soluções Microsoft. Temos e fornecemos aos nossos
clientes toda a informação necessária para implementação de infra-estruturas
de servidores e serviços Microsoft, sendo possível efectuar a sua manutenção
em ambientes distribuídos para empresas e implementando soluções
adaptadas às necessidades do utilizador final.

www.nautilus.pt
Somos revendedores de produtos e mobiliário Nautilus, que incluem mesas
Uni_Net - mesas com computadores imbutidos- para salas de aulas de
informática, mobiliário para salas de aulas, auditórios, bibliotecas e salas de
reunião ou direcção.

http://int.smarttech.com/sti/pt-pt
Ligue o quadro interactivo, sensível ao toque, a um computador e
videoprojector para captar a atenção dos alunos e tornar as aulas mais
interactivas ou para tornar a colaboração de grupo e a apresentação de
informação digital mais dinâmicas.
Somos revendedores de quadros interactivos SMART Board, com possibilidade
de:




Projecção frontal - http://tinyurl.com/2d63er
Retroprojecção - http://tinyurl.com/25poav e http://tinyurl.com/ynwx36
Ecrã LCD/Plasma - http://tinyurl.com/2ba3at
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http://int.smarttech.com/sti/pt-PT/Products/
Somos revendedores de software e soluções SMART Technologies:


Sympodium - Ecrã Interactivo com caneta
Olhe para a audiência enquanto faz apresentações para grandes
grupos. Uma grande imagem projectada capta a atenção do
auditório enquanto você controla aplicações do computador e
escreve notas utilizando a caneta sem pilhas.
http://tinyurl.com/yrprhx e http://tinyurl.com/29qsfh



Actalyst - Interactive Digital Signage
Utilize tecnologia DViT (Digital Vision Touch) para transformar um
grande ecrã LCD ou painéis de plasma em pontos de informação
interactivos e que captam a atenção de quem passa.
http://tinyurl.com/2894nj



Airliner - Tableta Digitalizadora Wireless
Interaja sem fios e a uma distância de 16 metros com o quadro
interactivo SMART Board ou com o Sympodium - ecrã interactivo
com caneta. A caneta sem pilhas permite controlar qualquer
aplicação de software, escrever notas e destacar informação com
tinta digital.
http://tinyurl.com/yrzt2k



SMART Ideas - Software de Mapeamento de Conceitos
Crie mapas coloridos e com vários níveis para ajudar a organizar as
ideias e explicar conceitos aos alunos dando um passo de cada vez.
Adicione links para ficheiros multimédia ou outro conteúdo
electrónico para melhorar a compreensão dos alunos e transformar
a aprendizagem num processo divertido.
http://tinyurl.com/29ckac



SynchronEyes - Software de Gestão de Aulas em Rede
Controle e monitorize os computadores dos seus alunos sem sair do
seu lugar. Veja os seus ecrãs, converse com um aluno ou com um
grupo ao mesmo tempo, bloqueie computadores ou bloqueie o
acesso a jogos e à Internet. Transforme a gestão da sua aula em
rede em algo fácil.
http://tinyurl.com/28yrwr



Bridgit - Software para Conferências à Distância
Partilhe informação instantaneamente através de uma conferência
em tempo real com qualquer pessoa, a partir da sua própria
secretária. Conheça a opinião dos seus clientes, apresente um
documento a um colega ou dê aulas à distância. Só precisa de um
computador e de acesso à Internet.
http://tinyurl.com/28rcgw
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www.superlab.com
Somos distribuidores oficiais em Portugal de Software
SuperLab utilizado para experiencias em diversas áreas como
a psicologia e saúde, por exemplo.

www.tsunami.pt
Somos revendedores de computadores Tsunami, utilizados para equipar as
mesas Uni_Net, integradas também com a solução de “Escolas Interactivas”,
sendo possível fornecer o apoio e manutenção, sem necessidade de contacto
com o distribuidor Nautilus, permitindo uma intervenção mais rápida em caso
de anomalia com o computador.

www.uninet.pt
Somos revendedores das mesas interactivas UNI_NET, que são postos de
trabalho com computadores integrados, ideais para espaços públicos e outros
que se pretendam rentabilizar, uma vez que os componentes electrónicos são
ocultados, podendo ser bloqueado o seu acesso.
A segurança em termos de roubo ou vandalismo é um dos pontos fortes do
produto UNI_NET.
As mesas UNI_NET são ideais para salas de formação informática, salas de
tecnologias, salas de internet, postos públicos de consulta e outros. Estão
ainda aprovadas para as futuras salas de aula em que cada aluno terá como
principal ferramenta um computador pessoal interagindo com o professor
também através de um quadro electrónico funcionando em rede.
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B.

Contactos

1. Pessoas

Eng. Daniel Barradas (CEO)
dbarradas@corefactor.pt
Tel: +351 968 322 322
Eng. Pedro Santos (CTO)
psantos@corefactor.pt
Tel: +351 966 216 547

2. Empresa

Core Factor, Lda

IT Consulting & Design
Morada:
Rua Chaby Pinheiro, nº 15 – 4º Esq
1000 – 096 Lisboa
Telefone:
+351 212 421 814
Fax:
+351 212 421 814
E-Mail:
info@corefactor.pt
Website:
www.corefactor.pt
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