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Silvermoz, Lda
Saiba um pouco sobre nós
A SILVERMOZ, LDA é uma Sociedade Unipessoal, Limitada
constituída sob a forma de sociedade comercial e de prestação de serviços por quotas de responsabilidade limitada e
tem a sua sede na cidade de Nampula, com mais de 17 anos
de experiência no ramo de Informática e Multimédia.
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Sobre Silvermoz
Imagem e breve historial da Silvermoz, curtas descrições de visão,
missão e valores.

Visão
04

A era digital é a vida actual, pois, a tecnologia já faz parte
da essência do ser humano. Queremos introduzir, assistir e
impulsionar as possíveis conexões tecnológicas da vida, para
que as pessoas escolham aquilo que realmente importa em
um mundo de possibilidades infinitas.

Fotos & Vídeos
Serviços de fotografia e vídeos digitais específicos para o seu
projecto ou evento.
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Missão

Informática
Fornecimento de equipamento informático, instalação de redes
de dados & internet e assistência técnica.

Trazer ao mercado nacional e internacional serviços de tecnologias inovadoras, objetivando modernizar e melhorar a
vida assim como minimizar os custos dos nossos clientes.
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Soluções WEB
Criação de páginas de Internet profissionais, modernas e responsivas, específicas para qualquer tipo de negócio.

Valores

08

Encaramos nossos serviços com profissionalismo e responsabilidade, atualizando nossos serviços para atendermos as
necessidades do presente e do futuro e investindo na capacitação criativa da nossa equipa, dando atenção aos detalhes
nos nosssos serviços e procurando atender o foco final dos
nossos clientes visando a sua satisfação.

Softwares
Venda de softwares/programas de computadores ou sistemas
operativos. Windows, MacOS, Linux

10

Segurança
Câmeras de vigilância, sistema de assiduidade, control de acesso,
portões elécticos, alarmes e cercas eléctricas.

https://silvermoz.com/sobre/

12

Você fala,

Parceiros & Clientes
Lista dos nossos parceiros estratégicos de negócios e clientes
satisfeitos com os serviços e produtos fornecidos pela Silvermoz.

nós ouvimos
Somos uma solução totalmente nova e criactiva para ajudar a atingir seus objetivos.
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Fotos &
Vídeos

Soluções em
Informática

Multimedia, marketing
digital e criatividade.
Somos um parceiro certo para quem busca
serviços de captação, produção e edição de audiovisual com tecnologia de ponta. Captamos
imagens terrestres, aéreas e aquáticas de alta
qualidade. Frequentemente investimos em equipamento de última geração, isto não só nos facilita na captação de fotos/vídeos ou produção,
mas também favorece nos resultados solicitados
pelo cliente superando as suas expectativas.
Fazemos tramsissão de imagens ao vivo para
locais remotos e redes sociais.

Oferecemos diferentes tipos
de suporte informático adequados às necessidades do
cliente, entretanto, somos
mais notáveis pela qualidade de preço em relação à
concorrência e pela rapidez
e eficiência que prestamos.

Hardware/Software
A SILVERMOZ tem como princípio resolver os problemas dos
clientes de maneira rápida e eficiente em hardware (material
físico) e software (material digital). Fornece computadores
desktop, laptops, servidores e workstations. Fornece também
softwares tais como MS Windows, MS Office, Antivirus etc..

Fazemos imagens com qualidade
4K usando drone, que tem sido
útil para fazer vídeos e imagens
em locais remotos e inacessíveis.
Pode-se aplicar em cenários como
agricultura, urbanização, inspecção territorial, arruamento,
documentários, filmes, topografia, relatórios, casamentos e eventos similares.

Redes
Fornece serviços de instalação e manutenção de Rede de
dados e Internet, instalação de PBX, Telefones IP à empresas e particulares. Possui uma equipa organizada, criativa e
experiente em cablagem de todo tipo de rede tipicamente:
Cablagem Estruturada, Wi-Fi, Cloud, e ao mesmo tempo, utilizamos as topologias mais modernas.

Assistência técnica
Ofereçe serviços de reparações informáticas, manutenção &
instalação aos nossos clientes de um único utilizador para
utilizadores em rede. Faz manutenção e reparação a clientes
por contratos por avença mensal, tanto nas instalações do
cliente como na nossa oficina.
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Nós nunca paramos de Inovar

Soluções WEB

Implementação e Manutenção,

Onde a criatividade e programação se encontram.

Desenvolver soluções criativas e adotar tecnologia inovadora
é a nossa paixão e nosso ofício.

Web Design
Criamos
websites
acessíveis
em
qualquer dispositivo sendo telemóveis,
tablets, computadores, smart tv’s ou
qualquer outro dispositivo que se use
para navegar na internet. Nossos websites são criados à necessidade de cada
cliente ou negócio, sendo uma indústria,
loja online (e-commerce), ONG, etc.

Email corporativo
O E-mail Corporativo é uma opção disponível para ter um serviço de e-mail
com seu domínio personalizado como:
seunome@suaempresa.co.mz. Ter um
e-mail com domínio próprio é muito vantajoso pois além de divulgar a sua marca
a cada mensagem ainda passa muito
mais credibilidade ao cliente.

Redes Sociais
Contar com as redes sociais será importante para a otimização do seu site nas
ferramentas de buscas como o Google,
além de que, aumentará a visibilidade
da sua marca nas redes sociais, fazendo
com que você conquiste outro tipo de
público para seus negócios, bem como
mostrar para seus clientes que sua empresa possui mais um canal para facilitar
a comunicação de ambos.
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Sotwares & App’s
Desenhamos estratégias que vão de acordo
com as tendências actuais do mercado.

Consultoria

Softwares

Disponibilizamos consultoria Informática especializada para
avaliar, projectar e optimizar as melhores soluções de TI para
a sua empresa alinhadas com a estratégia e as prioridades
do seu negócio, garantindo que o relatório técnico de consultoria e a solução recomendada adequa-se aos interesses e
objetivos do seu negócio.

Fornecemos e assistimos os
melhores softwares da actualidade.

Licenciamento
Softwares são produtos vendidos ou alugados como serviços
digitais. O licenciamento de software funciona como um tipo
de contrato estabelecido entre o fabricante (desenvolvedor)
e a pessoa ou empresa que o usará. A Silvermoz é um elo de
ligação das duas partes onde irá fornecer licenças de diversos softwares da actualidade.

Suporte
Toda empresa independentemente da área de actuação, precisa contar com profissionais que acompanhem e suportem
a evolução de Tecnologia de Informação garantido produtividade e competitividade no mercado. Oferecemos suporte
técnico no local do cliente, na nossa oficina ou remotamente
via Internet.

Estamos aqui para
ajudar-lhe a evolouir
Quanto a soluções em softwares de gestão e facturação, a Silvermoz
é a Representante Oficial da XD Software em Moçambique.
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Soluções de Segurança
Sistemas de Vigilância, Portões Automáticos,
Cercas Eléctricas e Alarmes.

Câmeras
CCTV
Dispomos de variedade de sistemas de câmeras de segurança para
residências, instituições e empresas.
Instalação confiável para gravação
de qualquer actividade incomum
que ocorre durante 24 horas. Após
uma consultoria, recomendamos
equipamentos adequados com
excelente qualidade à medida do
cliente. Fornecemos câmeras de
última geração com tecnologia IOT,
Reconhecimento Facial, Reconhecimento de Matrículas de Viatuas e
automação de portões e cancelas.

Control de
Assiduidade
A Biometria e a tecnologia mais
segura para soluções de ldentificação e Controlo de Acessos. Os
Relógios de ponto e controlo de
acessos estão a revolucionar a
forma como nos identificamos.
Identifica o utilizador a partir das
suas caracterfsticas físicas únicas
e intransmissíveis – como a impressão digital, a íris, a voz ou o
rosto. A SILVERMOZ é actualmente
o Distribuidor oficial da ZKTeco que
é uma marca reconhecida destes
equipamentos.

Portões e
Alarmes
Distribuímos soluções de tecnologia
avançada em Motores de Portões
da marca Centurion, Cercas Eléctricas da marca Nemtek e Sistemas
de Alarmes da marca Paradox.
Trabalhamos com parceiros profissionais e reconhecidos em Moçambique. Estes farão o reconhecimento técnico do local, instalação e
sua manutenção regular para que a
solução lhe traga satisfação e confiança.

Soluções
Biométricas
Sistemas de control de acesso e sistemas para
control de assiduidade.

Temos a mais avançada tecnologia em
câmeras de vigilância. 24/24 à cores.
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Fornece mais detalhes
de vídeo para acidentes,
incidentes, roubos e
cenas de crime, ajuda
o pessoal de segurança
ou polícia para melhor
resolver uma investigação.
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Seu parceiro tecnológico

Bem Próximo Si

Para quem procura soluções avançadas e personalizadas, somos a melhor aposta tecnológica.
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Parcerias
e Representações

Paulo
Duque

POLAR LIMITADA - NAMPULA

Testemunhos valiosos

Lista de algmas marcas conceituadas que
representamos ou assistimos.

Alguns dos
nossos Clientes

A Polar Lda, empresa de prestação de serviços
na área de logística, informa de que se encontra
plenamente satisfeita com os serviços prestados
até a data, realçando a capacidade de resposta
orientada para o cliente, conhecimentos técnicos, profissionalismo e honestidade, como as
suas maiores valências.

Pedro
Carvalho

AKILIZETHO - NAMPULA
Recebemos assistência da Silvermoz há cerca de
2 anos e estamos muito satisfeitos com a habilidade, prontidão e flexibilidade com que somos
assistidos; não só pela solução de problemas
pontuais e manutenção de rotina como também
pelas sugestões de usar as facilidades informáticas de forma mais económica e sustentável.

Shamir
Osman

FARMÁCIA CENTRAL - PEMBA
Felicito a Silvermoz e a sua equipa, em especial
ao Rajesh, por todo o apoio e soluções apresentadas para o nosso negócio na Farmácia Central
de Pemba.

Pedrito
Rocha

DIR. PROVINCAL - DPOPHRH NAMPULA
A empresa SILVERMOZ, LDA prestou serviços
de Manutenção e Reparação de Equipamento
Informático nesta DPOPHRH de Nampula durante o ano de 2018, tendo cumprido com as
obrigações contratuais e alcançado qualidade
aceitável. Pelo que achamos que esta empresa
pode prestar serviços de género caso vença nos
concursos em que irá concorrer.
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Contacte-nos
+258 84 21 21 993
HTTPS://SILVERMOZ.COM
INFO@SILVERMOZ.COM
RUA DA VIGILÂNCIA Nº 2998, NAMPULA, MZ

https://silvermoz.co.mz

