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Enriquecemos aos nossos clientes com produtos e tecnologia. Alimentamos
soluções conjuntas e parcerias estratégicas. A nossa missão é fazer crescer o
seu negócio. Apoie-se
se na nossa experiência e ganhe a confiança dos seus
clientes.

A Plako é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de soluções de
software que tenham por base a infraestrutura
infraestrutura da Internet. A grande aposta
tem sido o desenvolvimento integral de uma plataforma unificada em Cloud
de Gestão de projetos Web, serviços de alojamentos associados e repositório
de módulos e aplicações.
Conta ainda com outros serviços (secundários): ho
host@plako
st@plako (alojamento),
bMail@plako (cópias de segurança de emails), intra@plako e ainda ee
marketing@plako (newsletters/sms ao serviço do marketing).
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A definição da Estrutura e da Organização da, com as responsabilidades
delegadas pela Administração claramente definidas, é vital para que o
Sistema de Gestão da Qualidade implementado seja mantido e se torne
eficiente de modo a cumprir os objetivos e a Política da Qualidade
Quali
da
Organização.
A melhoria contínua da Qualidade é conseguida com a colaboração de todos
os elementos. Torna-se
se assim fundamental definir claramente as zonas de
intervenção e responsabilidades de todos os elementos, não com o objetivo
de segmentar e isolar
solar as suas tarefas, mas sim para as interligar mais
facilmente.
A responsabilidade pela Qualidade não é privilégio do Responsável do
Departamento da Qualidade, mas sim repartida por todos.
Atualmente a PLAKO conta com 7 colaboradores, distribuídos nas diferentes
d
áreas da empresa: marketing (1), programadores (4) e administrativos (2).
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Parceiros
Uma boa relação com os parceiros é essencial para o bom funcionamento da Plako
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Produtos
Atualmente, os produtos da Plako inserem-se
inserem se nas seguintes categorias:
•

cms@plako - A nova geração do gestor de conteúdos da Plako. Permite
ganhos em velocidade e funcionalidades na utilização da ferramenta,
bem como novos módulos que levam ao extremo as potencialidades da
nova interface. Com vários modelos de negócio, este sistema poderá
ser utilizado pelos seus clientes como base para o desenvolvimento de
novos módulos.

•

host@plako – Serviços de alojamento em servidores organizados em
cluster, de alto-desempenho
alto desempenho e disponibilidade, com gestão e
propriedade da Plako.
Plako. O software disponibilizado e as características
deste serviço são uma mais
mais-valia
valia quando comparado com serviços da
concorrências.

•

sms@plako – Serviço para a preparação e envio de campanhas através
de mensagens de
e texto e mensagens multimédia (SMS e MMS).

•

bMail@plako – Conjunto de ferramentas que permite registar todos os
emails enviados e recebidos de um determinado domínio em base de
dados, com uma interface Web próp
própria para consulta.

•

intra@plako – Conjunto de módulos com uma forte componente de
desenvolvimento à medida, que permitem dotar os clientes finais de
intranets capazes de ir ao encontro das suas necessidades de
integração de informação e de gestão.

•

e-marketing@plako
marketing@plako – Software para a preparação e envio de
campanhas de marketing baseadas na tecnologia de email e SMS, com
tracking relativo ao impacto destas medidas
medidas junto dos consumidores
finais.

•

mobile@plako – Projetos Multiplataforma. Tire proveito das
funcionalidades dos dispositivos: posicionamento GPS, interfaces táteis
e integração de dados de/para projetos web. Desenvolvimentos para
sistemas operativos Android e iOS para smartphones e tablets.
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Os serviços da Plako podem ajudar a sua empresa.
Fornecemos apoio para a divulgação e venda de produtos que tenham por
base tecnologias desenvolvidas pela Plako.
Disponibilizamos
bilizamos recursos humanos para acompanhamento de reuniões
comerciais / técnicas, com o objetivo de potenciar a sua adjudicação.
Colocamos à sua disposição documentação e formação nas áreas das novas
tecnologias e tendências de mercado.
Disponibilizamos gratuitamente um conjunto de ferramentas de gestão e
marketing que permite ganhos de eficiência.
Ajudamos a sua empresa a aumentar o volume de facturação através do
aumento de capacidade de resposta, da capacidade técnica de produtos e
serviços, ao mesmo tempo que garante uma redução efectiva dos custos do
parceiro

PROJETO WAPPY

APRESENTAÇÃO
Plataforma em cloud de unificação da gestão de projetos espalhados
globalmente, baseada numa API que permite a criação de conteúdos e
intranets.
•

•

•

Divulgar e distribuir uma API para desenvolvimento de aplicações Web
(gestores de conteúdos, extranets, intranets) baseada em standards
abertos e infraestrutura open-source baseada numa verdadeira Cloud
Aplicacional onde terceiras empresas possam desenvolver e submeter
módulos / aplicações.
Criar um conjunto de protocolos (e respetivo software) que permita
interligar qualquer número de servidores, por forma a tornar a
transferência dos serviços de alojamento completamente trivial para o
cliente final, criando-se uma nova camada, onde o administrador de
sistemas e, em última instância, o cliente final, deixa de necessitar de
qualquer conhecimento que vá para além da operação de “draganddrop”.
Disponibilizar uma ferramenta centralizada que permita aos criativos e
particulares pesquisar e instalar módulos no seu projeto,
independentemente do servidor onde o projeto esteja alojado, bem
como editar visualmente o projeto através de uma ferramenta que
permita reduzir significativamente o tempo de aplicação de design.

SOLUÇÕES
O projeto pretende suprimir as dificuldades inerentes aos serviços de
alojamento web e reduzir custos neste tipo de empresas. Oferece os
seguintes produtos e serviços, entre outros:
•

Atualização software para empresas de alojamento

•
•
•
•

Loja de aplicações (venda)
Loja de templates (venda) para designers
Validação e certificação de módulos
Customização de módulos

MERCADO E CLIENTES CHAVE
•
•

Empresas de alojamento
Programadores em geral: designers (freelancers e agências), empresas
de software e freelancers na área de programação

TEMPO DE DESENVOLVIMENTO
2 anos para atingir velocidade de cruzeiro.
NECESSIDADES DO PROJETO
As necessidades para o desenvolvimento do Projeto Wappy estão divididas
em duas componentes: recursos humanos e e hardwarwe.
Relativamente às necessidades de recursos humanos, estão identificados os
seguintes elementos necessários para o desenvolvimento final do produto:
•
•
•

Administração sistemas: 1
Programadores 3
Marketing: 1
Relativamente às restantes necessidades, passam pela adquisição de
hardware e os custos associados ao datacenter.
Hardware tem uma vida útil de 5 anos e deverá ser aumentadas as suas
capacidades consoante o sucesso do projeto.
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SEDE:

UTOPIA:

Travessa da Escola, 102
4830-178 Ferreiros
Póvoa de Lanhoso
Portugal

Rua da Pedreira, 190
4830-019
019 Águas Santas
Póvoa de Lanhoso
Portugal

Horário de Funcionamento: 9h - 19h

Tel.
Telm. TMN
Telm. Optimus
Telm. Vodafone

253 339 233
927 404 294
937 201 385
917 314 407

