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QUEM SOMOS

SOBRE NÓS

Mais de 20 anos de experiência
A TRIGÉNIUS dedica-se ao fornecimento, implemenrespondam

às

necessidades

específicas

de

cada

negócio. Ao longo dos 20 anos de atividade criámos
parcerias com os melhores produtores de Hardware

Cl
ie
nt
es

tação e suporte de Sistemas de Informação que

at
iv
id
a

de

e Software. Destacam-se a Microsoft, Xerox, HP, CISCO,
SAP, Primavera e PHC, com um total de 35 consultores

An

os

certificados.
Temos filial em Lisboa e contamos com uma equipa
coesa de 60 elementos, e disponibiliza as seguintes

2

Soluções Integradas para o Retalho, Hotelaria
& Restauração

3

Soluções Integradas para IPSS e para a Saúde

4

Multimédia (Websites, Lojas Online, Ident.
Visual e Newsletters)
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Infraestrutura (Equipamentos, Redes, Centrais
Telefónicas e Segurança)

bo
ra
d

Software de Gestão (ERP) para vários setores

Ve

nd
a

s

Co
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1

or
es

soluções:
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MISSÃO
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É nosso objetivo oferecer serviços
de qualidade às exigências reais
dos nossos parceiros e soluções
inovadoras na área das tecnologias de informação.

Este objetivo consegue-se através
da nossa gestão assente em
pilares de excelência e qualidade
em todos os procedimentos internos e externos.

VALORES TRIGÉNIUS
Sempre presentes no dia-a-dia

CONFIANÇA
Baseamos as nossas relações
profissionais em padrões de clareza
na informação e profissionalismo no
trabalho desenvolvido.

EXPERIÊNCIA
Após 20 anos no mercado,
o profissionalismo sempre nos
motivou em todos os processos.

DIMENSÃO
Dispomos de uma equipa de 55

De outro modo, não poderíamos
acompanhar mais de 1700 clientes
que confiam em nós todos os dias.

profissionais, com competências
certificadas em diversas áreas para
melhor responder às necessidades
de cada negócio.

FLEXIBILIDADE
Em cada problema vemos uma
solução. Desafiamos cada situação
para que no final, imputemos valor
acrescentado ao seu negócio.
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RECONHECIMENTOS
Trabalhamos para ser os melhores

Somos PME Excelência 2016, um estatuto atribuído
pela IAPMEI que corresponde a um selo de reputação
de empresas, para distinguir o mérito das PME nacionais com desempenhos superiores na sua gestão.
A nossa estratégia de crescimento é baseada na capacidade de inovar e de responder às dinâmicas do
mercado com uma atitude firme e focada na obtenção
de resultados.
A TRIGÉNIUS também é certificada pela norma
de qualidade

ISO 9001 e está presente no ran-

king das 200 maiores empresas de Tecnologias
de Informação em Portugal.

O QUE FAZEMOS

Software de Gestão
e Empresas

Software de Gestão
Hotelaria e Restauração

Software de Gestão
Retalho

Software de Gestão
IPSS e Saúde

Desenvolvimento
à medida

Telecomunicações
e Infraestruturas

Multimédia

Serviços, Formação
e Consultoria

Fátima | Portugal

Lisboa | Portugal

www.trigenius.pt

T +351 249 530 80

T +351 210 115 057

geral@trigenius.pt

