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A Lansys, a operar no mercado 
desde 2005, a partir da sua sede 
na Marinha Grande, distingue-se 
no mercado das empresas de TI – 
Tecnologias de Informação, pela 
sua flexibilidade, adaptabilidade e 
pelo vasto portefólio de soluções 
e projetos que pode criar à medida 
de cada caso. São soluções de TI 
escaláveis, ajustáveis a qualquer 
momento e também transversais 
a vários setores. 

A empresa é sobretudo espe-
cialista em soluções de Datacenter 
(centros de gestão e armazena-
mento de dados de empresas e 
instituições) fornecendo, não só 
os equipamentos informáticos e 
os softwares necessários para o 
adequado armazenamento e aces-
so de informação empresarial e 
institucional, mas criando também 
o desenho personalizado de toda 
a infraestrutura tecnológica dos 
seus clientes.

Desde a Marinha Grande a 
empresa atua para todo o país, 

Lansys
“Somos criadores 
de soluções de informação 
e tecnologia”
Empresa com sede 
na Marinha Grande é 
especialista em soluções 
empresariais para gestão 
de informação, flexíveis, 
escaláveis e adaptáveis a 
todas as organizações
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Parceiro 
do ano 
da Fujitsu 

Em 2018, a Lansys foi distinguida, 
pelo terceiro ano consecutivo, 
pela Fujitsu Portugal como um 
dos melhores parceiros do ano 
“Best Workstation Partner of 
the Year”. Já em 2016 a empresa 
tinha recebido o prémio de “Cer-
tification Champion” e em 2017 o 
de “Fujitsu Embassador”.
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Virtualização é a tecnologia que 
permite que diversas aplicações 
e sistemas operativos sejam pro-
cessados numa mesma máquina. 
Através da virtualização pode-
mos ter diversos computadores 
“virtuais “ dentro de um único 
computador físico. 
O mais recente projeto passou 
pela implementação de uma 
solução de virtualização de esta-
ções de trabalho para modelação 
3D. Movendo a capacidade de 
processamento para o Datacenter 
eliminou-se a necessidade de 

manter e adquirir estações de 
trabalho de CAD/CAM, sendo o 
acesso às aplicações feito a partir 
de qualquer dispositivo e em 
qualquer lugar de forma rápida e 
segura e sem qualquer perda de 
performance.
Esta solução permite também que 
em qualquer altura se possam 
ajustar os recursos que são 
disponibilizados a cada utilizador, 
ou seja, caso haja necessidade de 
mais memória ou processamento, 
por exemplo, estes podem ser dis-
ponibilizados instantaneamente.

Virtualização de workstations

com atendimento à distância de 
um clique ou de um telefonema. 
Os seus principais clientes, pela 
proximidade, são as empresas do 
setor industrial da Marinha Grande 
e Leiria, mas a empresa estende 
a sua atuação a todo o mercado 
nacional.

Dada a necessidade crescente 
de garantia de confidencialidade 
e integridade da informação de 
negócio, a Lansys oferece aos seus 
clientes soluções avançadas de 
virtualização, armazenamento e 
segurança, redes de dados e co-
municações por forma a assegurar 

e maximizar o controlo de acesso 
tanto de colaboradores internos 
como externos.

Com uma equipa técnica cer-
tificada, apresenta-se como um 
integrador de sistemas capaz de 
enfrentar o desafio da consolida-
ção dos sistemas de informação, 
providenciando ao cliente um con-
junto alargado de vantagens tais 
como a redução de custos com 
hardware, licenciamento, energia 
e espaço físico, redução de custos 
de manutenção, simplicidade de 
gestão, migração, cópia e repli-
cação.

É também uma empresa que 
fornece soluções de Business Con-
tinuity e Disaster Recovery, isto é, 
sistemas redundantes (clusters) e 
planos de recuperação em casos 
de desastre ou falhas críticas de 
equipamento, bem como a defini-
ção de políticas de backup e arqui-
vo de informação.

Para além de tudo isto tem 
ainda soluções de equipamentos 
profissionais para utilizadores fi-
nais (Estações de trabalho para 
CAD/CAM/CAE, PC’s, portáteis e 
periféricos), gestão de parques in-
formáticos, suporte e manutenção.

Soluções de IT
  Servidores e armazenamento, 

gestão da informação 
(backups, arquivo e 
recuperação de dados)

  Virtualização de servidores e 
postos de trabalho

  Estações de trabalho de alto 
desempenho para uso de 
programas de base CAD/CAM/
CAE/GIS

  Soluções de gestão de energia 
(UPS), impressão e outros 
periféricos

  Redes informáticas à medida, 
wireless e hotspot empresarial

  Segurança de perímetro 
(Firewall) e antivírus

  Gestão de parques 
informáticos (helpdesk, 
manutenção e monitorização) 
e outsoursing de 
equipamentos

  Licenciamento de software em 
volume e aconselhamento
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