
  FACTIS® Web Business Power 

Aumente a visibilidade do seu Negócio no 
mundo digital. A sua empresa com uma 
presença sólida, profissional e competitiva 
na Internet. Total autonomia na edição dos 
seus conteúdos. 

Com a Internet a conquistar preferência em relação às 

plataformas de comunicação tradicionais, é vital que as 

organizações possuam um website que valorize a sua 

identidade junto dos seus Utilizadores e Clientes. 

 

Aberto 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano num 

mercado global, sempre disponível para promover o seu 

Negócio. 

 

Total autonomia para gerir os conteúdos do site, através de 

um Backoffice de fácil acesso e manutenção.  

 
Solução totalmente flexível e compatível com dispositivos 
móveis.  

Sabia que… 
 

Não ter uma presença na Internet ou ter um site desa-
tualizado prejudica a imagem e a perceção que os Cli-

entes têm do seu Negócio. 
 

Quem visita um site desatualizado coloca em causa se 
a Empresa ainda atua no mercado, o seu rigor e organi-
zação. 

 
O website tem um papel fundamental na Transforma-
ção Digital da sua empresa e na otimização de proces-
sos. 
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FACTIS® Web Business Power Site 

Sempre atenta à evolução do mercado, a 
FACTIS, oferece duas soluções para o 
presente a pensar no futuro: 

Essentials e Premium. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO 

Valoriza a identidade da organização, marcando forte 

presença no mundo digital com uma abordagem focada 

nos Clientes. 

Adequado ao seu negócio e necessidades. Desenvolve-

mos soluções à medida, com base nas melhores práticas e 

tecnologias web que asseguram independência e a conti-

nuidade da solução. 

Adaptável a qualquer tipo de plataforma Web ou Mobile. 

 GAMA 

Funcionalidades Essentials Premium 

Configuração página inicial   

Configuração páginas secundárias   

Configuração cabeçalho / footer   

Localizações da empresa / organização   

Zona de artigos   

Zona de notícias   

Formulários (campos texto)   

Formulários (campos texto + upload ficheiros)   

Download de ficheiros   

Pesquisa   

Links redes sociais   

Tradutor automático por robot   

Tradutor nativo   

Slide Show (sliders, layers, vídeos)   

Sistema de newsletter   

Otimização SEO   

Pesquisa avançada   

Efeitos Parallax    

Galeria imagens   

Galeria vídeos   

Chat em direto   

Gestão e calendário de eventos   

  Incluído   Opcional 

Preço sob consulta. Para saber mais contacte a FACTIS. 

Liberdade de poder gerir os conteúdos do site, adicio-

nar novas páginas, editar notícias ou modificar imagens, 

permitindo alterações em tempo real a partir de qual-

quer lugar com acesso à Internet.  

Melhora a comunicação entre organização e Clientes, 

através de informação clara e atualizada dos seus produ-

tos e/ou serviços. Uma comunicação consistente e contí-

nua permite manter uma relação de proximidade com 

os seus Clientes. 

Suporte e manutenção de toda a plataforma. Apesar de 

poder optar por ter autonomia, a FACTIS tem ao seu 

dispor um serviço de suporte e manutenção do site para 

que se dedique exclusivamente ao seu Negócio. 

Segurança para garantir que os seus Clientes estão se-

guros durante a utilização do site e que os seus acessos, 

dados e conteúdos estão devidamente protegidos. 
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FACTIS Engenharia e Tecnologias de Informação 

 

Managed Website 

» Gestão / Administração 

» Atualização da plataforma CMS 

» Instalação e configuração de plugins 

» Atualização de plugins 

» Atualização, adição de conteúdos e alterações 

(MACs) [] 

» Segurança 

» Backups periódicos - servidor físico / cloud / 

repositório online / outro 

» Proteção contra ataques de Brute Force 

» Firewall 

» Bloqueio de IP’s 

» Bloqueio de tráfego malicioso 

» Otimização da base de dados 

» Recuperação e reposição do website em caso 

de ataque / falha maior [] 

» Monitorização 24x7, resposta 8x5 

» Sistema de alertas 

» Notificações de site em baixo 

» Estatísticas de tráfego 

» Nº de visitantes 

» Relatórios / logs de atividade 

» Serviços adicionais [] 

» Gestão de domínios, subdomínios e mailboxes 

» Alojamento em servidor dedicado com email 

anti-spam e antivírus 

» Instalação e configuração de certificados de 

segurança SSL 

Serviço continuado que assegura a constante 
monitorização, proteção e a plataforma sempre 
atualizada. 
 
Connosco, a sua Transformação Digital faz-se 
em segurança. 

Para que o seu website se mantenha 
atualizado com a última versão do 
sistema de CMS e plugins, moderno e 
seguro criámos o serviço: 

Managed Website 

Este serviço assenta numa estratégia de melhoria 

contínua. 

Com este serviço o seu site será constantemente 

monitorizado, atualizado e protegido. 

 

Aplicamos as melhores metodologias e práticas de 

desenvolvimento e segurança para que o seu Website seja 

uma identidade mais forte no Mundo Digital.  

 

Comece já a sua transformação com a FACTIS e tenha o 

seu site sempre atualizado e protegido.  

 

Para que possa usufruir do nosso pacote Managed 

Website é necessário realizar uma avaliação do estado 

atual do website. Após essa análise define-se o grau de 

intervenção necessária no website: reestruturação total 

(novo website) ou upgrade (atualização do site existente). 

 Opcional 

Preço sob consulta. Para saber mais contacte a FACTIS. 

FACTIS® Web Business Power Site 
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FACTIS® Web Business Power Site 

Presente no mercado há mais de 20 anos a FACTIS apoia 

e reúne uma carteira ímpar de Clientes nacionais e inter-

nacionais, desde pequenas empresas a grandes organi-

zações que, com CONFIANÇA FACTIS, fazem crescer os 

seus negócios. 

 

A principal atividade é a prestação de serviços profissio-

nais e Outsourcing na área dos Sistemas e das TIC, desde 

as redes e comunicações ao software e às aplicações. 

Promove também o desenvolvimento, representação e 

suporte de produtos e soluções. Do portfolio da FACTIS 

destacam-se: 

» iT Services – Gestão e operação de infraestruturas 

TIC e Sistemas;  

» iTSM Solutions – Soluções de gestão e automação 

do serviço IT; 

» ERP & CRM – Software de gestão PHC; 

» Design & Desenvolvimento – Desenvolvimento e 

integração de soluções à medida: web, middlewares, 

apps, entre outras. 

Ter a FACTIS como parceiro estratégico é o caminho 

mais simples e rápido para reduzir custos, acrescentar 

valor, aumentar a produtividade, a eficiência e satisfa-

ção dos utilizadores. As empresas podem usufruir de um 

Departamento Informático dotado de diferentes perfis 

profissionais, com a garantia de um acompanhamento 

permanente, para além das vantagens competitivas da 

FACTIS.  

 
Dezenas de milhares de horas anuais de prestação de 

serviços e apoio permanente, a cuidar dos Sistemas e 

das TIC (“we care iT ®”), dão muita tranquilidade e con-

fiança aos Clientes da FACTIS para gerir o seu negócio.  
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FACTIS Engenharia e Tecnologias de Informação 
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