
PERFIL DA
EMPRESA 2022
Faça crescer o seu negócio connosco 
em tecnologias modernas.
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Sobre Silvermoz
A Silvermoz é o parceiro mais solicitado por muitas das principais Empresas incluindo 
as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e desafiantes tecnológicos do mundo. Ajuda-
mos as empresas a elevar o seu valor através do desenvolvimento personalizado de 
soluções de negócio, segurança digital, multimédia e consultoria. 

Silvermoz é uma empresa B2B e B2C moçambicana especializada em prestação de 
serviços de Informática, Multimédia e fornecimento de produtos genuínos. Desde 2003 
interliga pessoas às tecnologias modernas e inovadoras e oferece soluções modernas 
para facilitar a gestão de negócio de seus clientes assim como apoiar na transformação 
digital.

Criar ambientes empresariais e individuais har-
moniosos entre pessoas e tecnologia moderna e 
inovadora ajudando a todos a usufruir dos con-
hecimentos que possuem de modo a tornar a vida 
mais conveniente e feliz.

Nossa Missão 

Ser uma referência nacional e regional em 
soluções tecnológicas modernas e inovadoras 
focado no atendimento personalizado e na asses-
soria ao cliente. 

Nossa Visão
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Valores da
Empresa
Encorajamos o crescimento dos nossos Colaboradores 
através do desenvolvimento contínuo, formação On-line, 
programas de mentoring e partilha de conhecimento 
entre colegas.

Crescimento dos nossos colaboradores

Para agregar qualidade ao trabalho apostámos em Co-
laboradores e Parceiros mais inclinados em Criatividade 
e Modernismo onde descobrem novas formas de se posi-
cionar no mercado, isso em busca do desenvolvimento 
de um ambiente mais criativo e inovador para os colabo-
radores.

Criatividade e Modernidade

São virtudes que dá o sentimento exacto do nosso bom 
senso ao nos avaliarmos perante os nossos colabora-
dores e clientes, também significa agir com sigilo, ética 
e verdade nas relações humanas e no cumprimento de 
obrigações, agindo conforme os princípios éticos.

Disciplina, Humildade e Honestidade

O coronavírus mudou completamente a nossa vida e após 
meses de rotina alterada, a pandemia já nos trouxe alguns 
ensinamentos para a sociedade e empresas como todo. No 
entanto, gestores começaram a observar as oportunidades 
relacionadas à tecnologia nos negócios, as quais permitem 
uma operação remota que auxilia na redução de custos e 
optimização de processos.

Evolução da 
Tecnologia

“Trabalhamos com criatividade 
e modernidade tecnológica.”
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Informática
Serviços de TI mais seguros e 
funcionais para o seu estabel-
ecimento.
As nossas soluções de assistência in-
formática são desenhadas à medida 
das necessidades do seu negócio.
Temos uma visão 360º na assistência 
com uma abordagem integrada em 
todas as áreas da informática, gar-
antindo que o seu negócio não pare 
devido a questões técnicas de in-
formática. 

Oferecemos diferentes tipos de su-
porte informático adequados às ne-
cessidades do cliente, entretanto, 
somos mais notáveis pela qualidade 
de serviço e profissionalismo em 
relação à concorrência e pela rapidez 
e eficiência que prestamos.
Somos parceiros dos maiores fab-
ricantes e distribuidores de equi-
pamento e serviço informático tais 
como HP, SOPHOS, DELL, LOGITECH, 
KASPERSKY, MICROSOFT, ZOOM e 
outros.

“Tome as melhores
decisões alcançando 
os seus objectivos”
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Fornecemos, computadores, desktop, laptops, 
servidores, workstations, assim como soft-
wares Microsoft Windows, Microsoft Office, 
Antivírus, etc. O nosso princípio é fornecer as-
sistência (em hardware e software) personali-
zada, eficiente e eficaz com foco na assessoria 
ao Cliente.

Hardware/Software

Fazemos instalação e manutenção de rede 
de dados e Internet, instalação de PBX, 
Telefones IP e outras soluções sem fio. 
Temos uma equipa criativa e experiente 
e utilizamos estrutras mais modernas de  
Cablagem Estruturada, Wi-Fi e Cloud.

Redes e VOIP

Fazemos reparações informáticas, manutenção 
e instalação aos nossos clientes de um único uti-
lizador para utilizadores em rede. Fazemos ma-
nutenção e reparação em contratos por avença 
mensal com atendimento personalizado, tanto 
ao domicílio do Cliente como nas nossas oficinas. 

A cibersegurança é uma pauta cada vez mais 
recorrente dentro das empresas, uma vez que a 
complexidade do ambiente corporativo propi-
cia o surgimento de lacunas para novos e com-
plexos riscos de fraudes. Proteja seus dados de 
negócios.

Assistência técnica

Cibersegurança
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Produção 
Audio-visual
Somos a solução centrada para quem 
procura serviços de captação, produção 
e edição audiovisual de alta tecnologia. 
Captamos imagens terrestres, aéreas e 
aquáticas de alta qualidade. Dispómos 
de equipamento de última geração que 
nos facilita na captação de fotos, vídeos e 
produzimos o que nos ajuda a superar as 
expectativas dos nossos Clientes. 

Focámo-nos em serviços profissionais de alta 
qualificação com experiência comprovada 
por entidades individuais, governamentais e 
não governamentais, empresas micro, médio 
e grande porte. Nós impulsionamos a criativi-
dade e abraçamos a modernidade tecnológi-
ca, investindo constantemente na busca de 
soluções inovadoras para melhor servir aos 
nossos clientes.

Produzimos filmagens de alta resolução, 
com o objetivo de trazer bons resultados 
e gerar engajamento ao seu público alvo. 

Pode-se aplicar em situações como Ag-
ricultura, urbanização, inspecção territo-
rial e arruamento, documentários, filmes, 
topografia, relatórios, Hotéis, Resorts, 
Construções e obras, competições de-
sportivas, natureza, casamentos, Eventos 
de grande dimensão.

Imagens Aéreas

“Constantemente a 
pensar em novas e efi-
cazes formas criativas”
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Nossa metodologia de desenvolvimen-
to de websites segue os altos padrões 
das grandes empresas mundiais, pois 
acreditamos que podemos contribuir para 
o crescimento de todos nossos clientes 
garantindo um serviço de qualidade, que 
incluem a agilidade do suporte, a capaci-
dade técnica de nossos colaboradores e 
principalmente a alegria que sentimos em 
observar um cliente satisfeito.

Uma mente criativa e um olhar disciplinado.
Desafiamos o mercado e mais do que oferecer 
uma peça artística, desenvolvemos e criamos 
um conceito criativo e funcional, de acordo 
com as necessidades da marca.

Design Gráfico

Numa realidade sem limites, a autentici-
dade tem destaque.
As plataformas sociais são uma imen-
surável oportunidade de criar conexões 
emocionais e particulares entre a tua 
marca e cada um dos teus clientes.

Um tom. Uma visão. Uma marca.
Os elementos da sua marca são fundamen-
tais e únicos. Uma grande marca terá sempre 
uma identidade distinta e deverá ser perfei-
tamente elaborada na concepção.

Ideias memoráveis que influenciam o 
mundo.
Acreditamos que é necessário arriscar, 
de modo a atingir novas oportunidades. 
Juntos, ultrapassamos a zona de conforto 
e aumentamos o potencial da tua marca.

Social Média

Identidade Visual

Publicidade

Marketing digital 
e Design gráfico 
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Web Design
Ter um website para seu negócio propõe as seguintes vantagens:
Aumenta a exposição dos seus produtos e serviços; Apresenta 
a sua empresa, de forma dinâmica, moderna e bastante profis-
sional; É uma poderosa ferramenta de marketing; Redução muito 
significativa de custos em relação a outros meios de publicidade; 
Mantém a sua empresa contactável 24 horas por dia, todos os dias 
da semana; Interliga com as maiores redes sociais da actualidade.

Criamos e-mails em concordância com o domínio, gerando confiança e 
credibilidade aos seus negócios e clientes, além de profissionalizar a 
comunicação e o atendimento via internet.

Enquanto trabalhar com a Silvermoz, terá a vantagem de usar um 
Domínio Moçambicano ou internacional grátis. Seu site precisa estar 
salvo e disponível em um servidor veloz, com backups diários e rotinas 
de segurança periódicas contra vulnerabilidades.

Conjunto de técnicas com objectivo de melhorar o posicionamento do 
seu site. Aumenta a probabilidade de surgir nas primeiras páginas dos 
motores de pesquisa sem investir em publicidades dispendiosas.

Desenvolvemos e gerenciamos sites personalizados e responsivos, com 
design moderno e performance elevada, com a finalidade de propor-
cionar o funcionamento ideal e o máximo de facilidade para os seus 
clientes.

Criação de Sites

Registo de domínio e Alojamento

SEO (Search Engine Optimization)

E-mail Corporativo
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E soluções técnicas avançadas do XD Software, que é uma empresa composta por es-
pecialistas em software de ponto de venda para retalho, restaurantes, discotecas, ofici-
nas, prestação de serviços, SPA’s e mais.
 
A SILVERMOZ, LDA ganhou o título de Representante Oficial da XD SOFTWARE em 
Moçambique em 2017 pela sua persistência em manter a qualidade no fornecimento 
dos serviços da XD SOFTWARE assim como a sua assistência.

“NÃO SÓ FORNECEMOS O 
SISTEMA, TAMBÉM TEMOS 

O EQUIPAMENTO”

Ligado a internet, o XD auto 
actualiza – se para a última 
versão.

Escolha a base de dados que 
mais se adequa ás suas ne-
cessidades.

Fornecemos computadores adequados ao 
seu negócio desde Servidores, Sistemas POS 
e soluções a Retalho.

Guarde as suas informações 
no seu PC, em rede local ou 
na Cloud.

AUTO ACTUALIZÁVELMULTI-BASE DE DADOS LOCAL OU CLOUD
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Sistema de Segurança
A segurança electrônica para empresas é um 
conjunto de acções preventivas com objetivo 
de inibir, detectar e comunicar através de 
equipamentos e softwares, além de ter mais 
protecção do patrimônio e funcionários.

Procuramos fornecer equi-
pamentos de marcas dura-
douras, de alta qualidade e 
de baixo custo. Garantimos 
qualidade diurna e noturna, 
gravação por detecção de 
movimentos em horas es-
pecíficas podendo este ligar 
a um alarme sonoro ou silen-
cioso.

Monitoramento 
OnlineVantagens

SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA

CONTROL DE ACESSO

SISTEMA DE ASSIDUIDADE

SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA ALARME DE INTRUSÃO

O monitoramento por 
câmeras evita os falsos 
alarmes, para isso, poderá ter 
acesso às imagens em tempo 
real, em qualquer lugar 
no seu dispositivo móvel 
(telemóvel, tablet, laptop, 
etc) com acesso à internet e 
pode também efectuar a ex-
portação de imagens grava-
das.

Comercializamos e instalamos soluções 
de videovigilância com as tecnologias mais  
modernas e fiáveis.

Os nossos sistemas de controlo de acesso tem 
o objetivo de proteger pessoas informação e 
bens móveis contra acessos não autorizados.

Sistema de Gestão e Controlo de Assiduidade 
consiste em registar os movimentos de entra-
da e saída do trabalhador, através de termi-
nais de ponto digitais.

Temos um sistema de detecção de incêndios 
convencional ou endereçável, estas soluções 
estão de acordo com a actual legislação.

O nosso sistema de alarme de intrusão ofer-
ece uma detecção de intrusão de alta quali-
dade, desempenho, prevenção de falsos 
alarmes e de fácil instalação.

O seu trabalho será efec-
tuado por profissionais na 
área de instalação certifi-
cados e com muitos anos 
de experiência. Deste modo 
terá um trabalho personali-
zado à sua demanda onde irá 
apreciar a nossa qualidade a 
longo prazo.

Pessoal
Qualificado



Oferecemos consultoria informática espe-
cializada para avaliar, projectar e optimizar as 
melhores soluções tecnológicas que estejam 
alinhadas com a estratégia e prioridade dos 
negócios e propósitos dos nossos  clientes.

Consultoria

Suporte
Oferecemos suporte técnico em tecnologia de 
informação por forma a garantir maior produ-
tividade e competividade no mercado.
Disponibilizamo-nos em atender os nossos 
clientes nos seus locais de trabalho ou re-
motamente sempre no intuito de minimizar 
os custos e o tempo.

Somos a ponte entre os nossos clientes e os 
diversos fabricantes de softwares (XD Soft-
ware, Kasperky, Sophos, ZKTeco, Avast, Micro-
soft, Zoom, etc...), facilitando o licenciamento 
de produtos e serviços tecnológicos actual-
izados.

Licenciamento
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Software  & App’s
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Nossas
Parcerias
Lista de algmas marcas conceituadas que 
representamos ou assistimos. 

A Silvermoz é o distribuidor oficial e fornecedor de soluções 
técnicas avançadas da XD Software, que é uma empresa 
composta por especialistas em software de ponto de venda 
para retalho, restaurantes, discotecas, oficinas, prestação de 
serviços e SPA’s.

XD
Software

A Kaspersky Lab é uma empresa de cibersegurança que ofer-
ece soluções de protecção de pontos finais para consumidores 
e empresas. A Silvermoz tem estatuto de Kaspersky Registered 
Partner e pode revender soluções e serviços.

Kaspersky

Quer seja uma pequena empresa ou um grande datacenter, o 
cliente estará obtendo desempenho e o máximo em flexibili-
dade, conectividade e confiabilidade em todos os formatos. 
Firewall Sophos XG Parceiro Autorizado Sophos.

Microsoft Corporation é uma empresa transnacional dos Esta-
dos Unidos, que desenvolve, fabrica, licencia, apoia e vende 
softwares de computador, produtos electrônicos, computado-
res e serviços pessoais.

Sophos

Microsoft Partner
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Nossos Clientes



+ 258 84 2121 993
WWW.SILVERMOZ.COM

GERAL@SILVERMOZ.COM
Sede:

RUA DA VIGILÂNCIA Nº 2998, NAMPULA
Sucursal:

AV. PAULO SAMUEL KANKHOMBA Nº 417, 
BAIRRO SOMMERSCHIELD, MAPUTO


