
Instalação / Consultoria / Suporte / Soluções à Medida 
Oferecemos soluções técnicas, logísticas e industriais à sua medida para todos os 
projetos de tecnologia, desde a instalação até à utilização e manutenção

La complémentarité de ces expertises nous permet d’être à vos côtés à chaque 
étape de votre business.

Know-how técnico
Know-how logístico

18 técnicos de suporte com
mais de 20 anos de 
experiência e que oferecem 
suporte flexível onde quer 
que esteja

150 técnicos e operadores 
logísticos com mais de 30 anos 
de experiência que oferecem 
serviços à sua medida

Apresentação das ofertas

 Os nossos 12 engenheiros
de testes realizam estudos
de viabilidade de modo a

atendermos as suas
necessidades com

as melhores soluções

Know-how industrial
25 especialistas há mais de 11 anos
que oferecem soluções chave-na-
mão, incluindo a subcontratação 
do fabricante

Porquê optar pela Itancia Factory
como provedora de serviços?

01 / 30 anos de experiência
Responda com tranquilidade e segurança 
a cada projeto, beneficiando da nossa 
experiência comprovada e certificada

02 / Agilidade e criatividade
Certifique-se de fornecer uma resposta 
certa e no menor tempo possível com 
soluções à medida e adaptadas às 
necessidades dos seus clientes

03 / Ampla gama de soluções
Beneficie do nosso vasto conhecimento 
técnico, logístico e industrial de A a Z nos 
projetos dos seus clientes

04 / Desempenho
Aproveite as nossas capacidades, recursos 
logísticos e industriais para desenvolver 
a sua eficiência, competitividade e 
rentabilidade

Combinar inovação & serviços

Quem confia na Itancia Factory

A nossa experiência



As nossas principais ofertas de serviços e consultoria à medida
Esta lista não é exaustiva e inclui um conjunto de sub-ofertas que

serão apresentadas de acordo com o seu projeto
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Assistência técnica e linha direta de apoio (telecomunicações, vídeo e voz)

Subcontratação e linha direta de suporte técnico

Tem um projeto? Contacte-nos: itancia.com/contactos 
Siga todas as novidades 

Formações certificadas

Intervenção on-site

Intervenção remota

Fornecimento de recursos para o projeto
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Configuração de hardware

Personalização de produto

Armazenamento de stock

Soluções pós-venda

Entrega personalizada

Instalação técnica e logística

Aluguer de hardware (DaaS)

Reparação personalizada

Montagem de componentes

Fiação eletrónica

Configuração

Reballing e componentes BGA 

Colagem e brasagem térmica

Controlo de qualidade e inspeção

Embalagem personalizada

https://itancia.com/contactos/?lang=pt-pt

