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ENGENHARIA DE TI

Datacenters
da Cilnet são
45% do negócio
A Cilnet está a crescer e a investir na formação dos
RH. Em 2016, pretende reforçar serviços partilhados.
A Cilnet, tecnológica portuguesa
de serviços de engenharia na área
das TI, faturou 14,9 milhões de
euros em 2015, o que representa
um crescimento de 30% face ao
ano anterior.
A área de datacenter destaca-se
no negócio da empresa ao representar praticamente metade dos
resultados (45%). Outras áreas de
negócio, como a colaboração
(25%), o Wi-Fi (11%) e a segurança
(12%), se destacaram.
Em 2016, a Cilnet pretende continuar a crescer a dois dígitos, irá
rentabilizar o investimento já efetuado na área de serviços próprios, atingindo um crescimento
de 30%, fazer crescer a componente cloud e apostar nos serviços geridos.
Em 2015, entre os projetos ganhos e implementados pela Cilnet, o destaque vai para clientes
de referência como o Grupo Crédito Agrícola, o campus da Universidade do Porto e outros projetos nas áreas da banca, hotelaria,
saúde e administração de portos.

Também a equipa da Cilnet
cresceu 20%, acompanhando o
desenvolvimento do negócio. Foi
criada a unidade de negócio de infraestruturas e realizado um forte
investimento no departamento
de serviço a cliente.
A empresa adicionou novas
competências ao Network Operation Center (NOC) e criou também
uma nova área, Security Operation Center (SOC).
“Nesta fase de consolidação,
torna-se evidente a criação de novos departamentos para a gestão
da sustentabilidade, nomeadamente de recursos humanos e de
marketing”, salienta João Martins, administrador da Cilnet. E
acrescenta que, em 2016, queremos crescer cerca de 100% na
equipa de serviços geridos”.
Entretanto, a empresa reforçou
o investimento em formação
(mais 70%) para “suportar o crescimento sustentado e fornecer aos
seus clientes a qualidade de serviço e performance pela qual já é reconhecida”, refere a empresa.

