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A Ekahau e grupo Itancia assinaram um 
acordo de distribuição na Europa e em 
África

Paris, 30 de Novembro de 2021

A Itancia Technology, distribuidor eco-responsável de valor acrescentado e 
especialista em soluções para comunicações, colaboração empresarial, redes e 
cibersegurança, e a Ekahau, líder mundial em soluções de design de redes Wi-Fi 
corporativa, anunciaram a assinatura de um acordo de distribuição na Europa e a 
África.
 
Com este acordo, a Itancia Technology aumenta o seu portfólio através da gama de 
produtos Ekahau, incluindo o seu principal software Wi-Fi Site Survey & Planner, que 
oferece ao cliente o melhor retorno de investimento no design e manutenção de redes 
Wi-Fi.

As soluções de software e hardware da Ekahau são utilizadas para projetar e gerir 
redes Wi-Fi de maiores dimensões, minimizando o tempo de instalação da rede e 
garantindo cobertura sem fios suficiente para todos os setores, dimensão dos projetos, 
infraestruturas de construção ou níveis de complexidade. A Ekahau é reconhecida 
por fornecer as soluções mais «user friendly» e confiáveis   para o design de Wi-Fi, Site 
Surveys, solução de problemas e otimização.

“Estamos muito satisfeitos por assinar esta parceria de distribuição com a Ekahau. Este 
novo acordo e esta nova marca expande o nosso portfólio de soluções de conectividade e 
redes na Europa e em África, associando-nos a uma marca líder no seu próprio mercado. 
Com a Ekahau, podemos oferecer soluções conceituadas em cobertura Wi-Fi para 
atender às necessidades das empresas em todos os setores de atividade”, afirma Clément 
Héraud, Diretor de Marketing e Comunicação da Itancia.

“Estamos entusiasmados que os clientes da Itancia tenham acesso a ferramentas 
de nível profissional para construir e manter redes Wi-Fi de alto desempenho, um 
elemento crítico da infraestrutura de negócios nos dias de hoje. As soluções da Ekahau 
permitirão que os clientes e parceiros da Itancia Technology planeiem, validem, analisem 
e solucionem problemas das suas redes Wi-Fi de maneira mais rápida e fácil de forma a 
manter os negócios operacionais sem problemas.”, acrescenta Frederic Tak-Kit Ong, VP 
Sales EMEA da Ekahau.
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Sobre a Ekahau

A Ekahau é líder global em soluções para projetar e solucionar problemas de redes Wi-Fi 
corporativas. Com mais de 15.000 clientes - 30% dos quais são empresas Fortune 500 - 
gerem as suas redes utilizando as soluções de planeamento e medição de Wi-Fi da Ekahau. 
As nossas soluções de software e hardware são utilizadas para projetar e gerir redes sem fios 
de qualidade superior, minimizando o tempo de instalação da rede e garantindo cobertura 
Wi-Fi suficiente em todos os setores, tamanhos de projetos, infraestruturas de construção e 
níveis de complexidade. Somos reconhecidos por fornecer as soluções mais fáceis de utilizar e 
confiáveis   para planeamento de Wi-Fi, Site Surveys, solução de problemas e otimização. Quer 
seja um escritório corporativo, hotel, hospital ou universidade, se o Wi-Fi estiver operacional, 
provavelmente foi construído através das soluções de design de Wi-Fi Ekahau.

A Ekahau está sediada em Reston, na Virgínia, e conduz grande parte da sua P&D e trabalho 
relacionado com produto em Helsínquia, Finlândia.

Para mais informações: http://www.ekahau.com 
Siga também: Youtube, Facebook, LinkedIn e Twitter.

Sobre a Itancia Technology

Distribuidor eco-responsável de valor acrescentado.
Há mais de 20 anos, a Itancia Technology, atividade de distribuição do grupo Itancia, tem 
apoiado os nossos parceiros revendedores, integradores e operadores em todos os projetos 
dos seus clientes, ajudando-os a enfrentar os seus desafios no que diz respeito à utilização, 
conhecimento técnico, disponibilidade, roll-out e operação. Com mais de 150 representantes 
de vendas, incluindo 50 especialistas e 18 engenheiros de pós-venda certificados, a Itancia 
Technology seleciona e propõe mais de 70 marcas líderes em 6 mercados especializados que 
abrangem soluções de comunicação, colaboração, redes e cibersegurança.
Fundado em França em 1991, a Itancia - grupo eco-responsável especializado em comunicação 
empresarial, colaboração, redes e soluções de cibersegurança - tem apoiado os seus 
revendedores parceiros, integradores e operadoras há mais de 30 anos, ajudando-os a adotar 
práticas responsáveis   através de soluções personalizadas que alcançam o equilíbrio perfeito 
entre tecnologia, economia e ecologia. O grupo baseia-se em 3 atividades complementares: 
Itancia Technology, a atividade de distribuição, Itancia Factory, a atividade de serviço e 
consultoria e Itancia Again, a atividade ecológica. O grupo está presente na Europa, África e 
nos EUA.

Para mais informações: https://www.itancia.com 
Siga-nos em: LinkedIn e Twitter
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