



29 250
Anos de experiência
em Tecnologias de Informação

+100
Clientes

Com 29 anos de experiência e uma
equipa de 250 consultores
especializados em TI, a Rumos
Serviços entrega uma média anual
de 450.000 horas de consultoria.

+150
Projetos
realizados
em 2020

Especialistas
em Tecnologias de Informação

450.000

Horas de Consultoria
especializada em TI

5.000
Horas anuais

de formação certificada
a Consultores Rumos

Modern
Workplace
& Apps
Intranets, apps customizadas e soluções de gestão documental
que permitem a criação de uma realidade corporativa totalmente
digital ao alcance da sua organização.
Na Rumos Serviços, oferecemos soluções de Modern Workplace
que tornam possível criar uma estratégia coerente com ganhos de
produtividade e colaboração para o seu negócio.
> Intranets, Extranets & Portals
> Enterprise Applications
> Mobile Applications
> Modern DevOps
> Automated Business Workflows
> Digital Strategy & Transformation
> Upgrades & Migrations
> Cloud Acceleration Suite & Packaged Services
> Consulting

Através de uma plataforma comum,
composta por ferramentas e serviços
digitais, a sua organização comunica
e opera de forma centralizada.

Data,
Analytics & AI
Na Rumos Serviços, contamos com
soluções end-to-end, desde o design e
arquitetura, à visualização de dados,
contribuindo para tomadas de decisão
mais informadas e acertadas.

Database upgrades & migration

A nossa equipa pode apoiar a sua
organização a tirar proveito de recursos
como Data Platform, Analytics, Big Data,
Data Science e AI, para que comece
também a tomar decisões informadas,
com ganhos imediatos.

Database troubleshooting &
performance tuning

Data & analytics expertise

> Data platforms, dashboards e soluções
AI inovadoras

Database consulting

Equipa experiente e certificada, que
contribui para a tomada de decisão
de cada vez mais organizações de
diversas áreas de atuação.

> Otimização e atualização de dados
críticos, entregando flexibilidade,
agilidade, segurança e redução de
custos, a par com um aumento da
produtividade, seja em ambiente cloud,
on-prem e híbrido.

> Soluções de consultoria e apoio no
âmbito de estratégias de atualização e
implementação. Suporte a soluções
implementadas.

> Troubleshooting a bases de dados e
performance tuning com total
segurança.

Remote DBA services & support
> Serviço de Administração de base de
dados flexível, escalável e segura.

Regulatory compliance

> Serviço de consultoria para a aplicação
de normas de qualidade e de processos
de dados, em cumprimento com o RGPD.

Digital
Business
Automation
As nossas soluções contribuem para organizações mais eficazes,
através de serviços de gestão de automatismo, que reduzem
custos e aumentam a produtividade.
> Workload Automation em Ambientes Híbridos e Multi-Cloud
> Gestão da Automação de Transferência de Ficheiros
> Orquestração de Workflow Aplicacional
> Automação de Delivery de Aplicações de Negócio
> Análise Preditiva em Batch Workload
> Automação de Self Service IT
> Integração Aplicacional
> DevOps com Jobs-as-Code
> Automação de Desktop (RPA)
> Prática de Inovação
> Atualização e Migração
> Formação e Consultoria

As nossas soluções contribuem
para organizações mais eficazes,
através de serviços de gestão de
automatismo, que reduzem custos
e aumentam a produtividade.

Enterprise Service
Management
A Rumos Serviços tem apoiado os seus clientes a melhorar os serviços IT e
serviços departamentais, com base nas melhores práticas de gestão de
serviços.
As melhores práticas de gestão de serviços IT, como o ITIL, evidenciam o
valor das tecnologias e dos serviços IT, transformando o departamento IT
numa unidade produtiva de valor acrescentado na empresa.
> Estratégia e Desenho da Gestão de Serviços
> Adoção das Melhores Práticas ITIL
> Portefólio e Catálogo de Serviços
> Gestão de Níveis de Serviço
> Melhores Práticas de Operações IT
> Digital Service Management (DSM)
> Gestão de Alterações e de configurações
> Medição e Controlo de Performance
> Governo IT

Implementamos as melhores
práticas de gestão de serviços IT,
para a agilidade e eficiência do seu
negócio.

> Melhoria Contínua
> Soluções IT Service Management (ITSM)
> Soluções Enterprise Service Management (ESM)

Digital Design
Strategy
& Marketing
Alie a tecnologia às mais
recentes tendências criativas
de Branding, Design e
Marketing Digital de uma
forma planeada e
estratégica.

> eCommerce Strategy &
Development
> Data & Web Analytics
Strategy
> Website Audits

Design
> User Experience & User
Interface Design

> Stakeholder Workshops

> Responsive Web Design

> Consumer Research

> Motion Graphics &
Interactive Design

> Customer Journey
Mapping

> Brand Identity & Design

> Information Architecture

Digital Marketing
> Search Engine
Optimization (SEO)
> Social Media & Content
Strategy
> Media Buying

> Competitive
Benchmarking

> Digital Strategy
> Brand & Communication
Strategy

Soluções de Design, Digital
Marketing e Strategy.

Project
Management
Office
Garanta a Gestão eficaz dos projetos da sua organização, através de uma
equipa experiente e certificada em gestão de projetos. Independentemente
do setor e dimensão da sua organização, pode aceder a uma oferta
composta pelas melhores práticas de gestão de projetos, passo a passo.
PMO Design & lmplementation
> Modelo de Governo
> Modelo Operacional
> Dashboard de Projetos/Portefólio em tempo real
Process Design & Modeling
> Levantamento do estado da situação atual (As Is); análise de GAP’s e
proposta da situação futura (To Be).

Otimize custos, melhore os canais de
comunicação de projeto e tenha um
maior controlo e transparência de
prazos de entrega e de custos.

Mudança Organizacional
> Preparar a organização para a mudança, roadmap de implementação
futura, Plano de comunicação relativamente à mudança organizacional e
Formação.
Coach e Formação
> Coach e formação a gestores de projeto e outros stakeholders chave
durante o ciclo de vida dos projetos e programas.

Workplace
Managed
Services
Soluções que se adaptam a pequenas, médias e grandes
empresas e que permitem que as organizações mantenham o
foco na atividade, delegando na Rumos a prestação de serviços
técnicos de IT.
Backup & Recovery Services
> Proteja o seu negócio de perdas de dados e de produtividade.
Cloud & On-Premises Infrastructure Implementation
> Implementação de arquiteturas Cloud, de acordo com os
objetivos e necessidades de cada organização.
Workplace Support Solutions
> Conte com um departamento independente para a gestão das
necessidades IT do dia-a-dia da sua equipa.

Conte com os serviços técnicos da
Rumos Serviços e permita à sua
equipa manter-se focada na sua
atividade.

IT
Outsourcing
Especialistas TI Rumos
O know-how presente na Rumos, e o reconhecimento no
universo das TI, permitiu-nos constituir uma equipa de profissionais
especializados.
A nossa equipa

Disponibilizamos competências de
excelência, em regime de
Outsourcing, no domínio das
Tecnologias de Informação.

Especialização TI
> Mais de 250 profissionais
especializados em
Tecnologias
de Informação.

Certificação
> Profissionais com acesso
a planos de formação
certificada pelos
principais fabricantes.

Know-how
> Desenvolvimento,
Infraestruturas e Sistemas
Informáticos, Administração
de Base de Dados,
Segurança Informática.

Reconhecimento
> Os profissionais Rumos
são reconhecidos no
mercado nacional e
internacional das TI.

Soluções
> Outsourcing
> Recruitment Process Outsourcing

Licensing
A Rumos dispõe de um vasto portefólio de licenciamento Cloud e
On-Premises. Contamos com produtos e soluções de alguns dos
principais fabricantes tecnológicos.
Portefólio de Licenciamento Rumos:
> Microsoft Cloud & Product Licensing
> ManageEngine Cloud & Product Licensing
> Kaspersky Product Licensing & Support
> VMware Product Licensing
> HPE GreenLake & Product Licensing
> Veeam Cloud & Product Licensing
> Fujitsu Product Licensing
> BMC Cloud & Product Licensing
> FortiGate Product Licensing & Support

Licenciamento Cloud e
On-Premises dos principais
fabricantes tecnológicos.

Os parceiros tecnológicos da Rumos
permitem uma entrega de serviços e
projetos de forma certificada e com
garantia de especialização.

Parceiros
Tecnológicos

Partner

Onde estamos
Ed. Mirage - Entrecampos
Rua Dr Eduardo Neves, 3
1050-077 Lisboa

Contacte
servicos@rumos.pt
+351 217 824 130

 linkedin.com/company/rumos
 facebook.com/rumosservicosTI

uma marca

 instagram.com/rumosservicos
www.rumos.pt/servicos

consulting

Knowledge
sharing ®

