
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A WebTech tem como premissa a 

criação e manutenção de 

ecossistemas cloud para empresas. 

Fundada em 2018 é composta por 

uma equipa multifacetada e 

dinâmica cujo foco é o sucesso do 

negócio dos nossos clientes e 

parceiros. O feedback positivo da 
nossa carteira de clientes, permitiu 

um franco crescimento em 2019 e 

permitiu a entrada em mercados 

internacionais no ano de 2020. 

A WebTech procurava uma solução 

para a renovação da infraestrutura IT 

que lhe permitisse gerir os recursos 

com total autonomia e que 

acompanhasse as necessidades de 

negócio com uma previsibilidade de 
custos. Era fundamental encontrar 

um parceiro com garantias de 

qualidade e processos técnicos 

certificados.  

O DESAFIO 
 

“Uma das nossas prioridades, relacionada com o 

sucesso do negócio dos nossos clientes é a 

nossa equipa de pós-venda ter SLAs muito 

reduzidos. Este objetivo não seria possível 

alcançar sem nos aliarmos a parceiros 

estratégicos de igual sucesso como é o caso da 

solução de Virtual Data Center da Ar Telecom”  

Filipe Mendes | COO  
Webtech 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ar Telecom disponibilizou um 

virtual Data Center sustentado 

numa infraestrutura 

multiplataforma e assente em 

componentes de rede, sistemas e 

aplicações fornecidas pelos 

fabricantes líderes de mercado. A 

camada de virtualização 

disponibilizada oferece os 

melhores níveis de performance e 

segurança, estando 

constantemente em atualização e 

correspondendo ao stack de 

produtos VMware. 

Com o acordo de parceria a 

WebTech passou a oferecer uma 

solução mais abrangente aos seus 

clientes, fidelizando-os com soluções 

estáveis e de valor acrescentado para 

além de usufruir de uma equipa 

técnica especializada. Com esta 

cooperação a Ar Telecom fortaleceu 

o seu ecossistema de parceiros. 

 

A SOLUÇÃO 

OS BENEFÍCIOS 
 

"Num verdadeiro espírito de colaboração, os nossos 

parceiros contam com o nosso empenho, 

capacidade e competências. Com o trabalho 

desenvolvido por esta rede, conseguimos potenciar 

e inovar a nossa oferta de Cloud de uma forma 

consistente e sustentada. 

Ana Sofia Lopes | Diretora Comercial  
 Ar Telecom 

 


