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MULTITEL ORGANIZA JANTAR
DE CONFRATERNIZAÇÃO
DOS COLABORADORES
ALUSIVO AOS 15 ANOS.
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A celebração que já é costume da
empresa, ocorreu no passado dia 27
de Junho, e contou com a união de
todos os departamentos da Multitel
para Celebrar os 15 anos da empresa.
Foram igualmente agraciados os
colaboradores que têm estado na
Multitel desde a sua criação.

NOTÍCIAS FILDA

MULTITEL
APRESENTA
NOVA PLATAFORMA
WIMAX 4G E V-SAT
NA FILDA 2014

A Multitel apresentou as novas plataformas na 31ª
Edição da Filda, realizada de 22 a 27 de Julho nas
Instalações da FILDA. A nova plataforma V-SAT
permite dar dados e internet em todo o país,
e a plataforma Wimax 4G permite fornecer serviços
com maior redundância e segurança.
Neste evento, foi também apresentada a Nova
Plataforma de controlo Qualidade de Serviços que
permitirá resolver 90% das avarias, remotamente
e em menos de 2 horas.
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ENTREVISTA
COM O BCH
Cristiana Lavrador
Administradora no BCH
Quanto tempo é que está no Banco?
R: Trabalho no Banco Comercial do Huambo
desde o arranque do Banco.
Quais são os principais desafios que encontra
no desempenho das suas funções?
R: Os desafios são os que estão relacionados com o país, as dificuldades que temos muita das vezes,
é a disponibilidade em termos de comunicações. Entretanto, conseguimos ter sempre os serviços
em cima e trabalhamos para que qualquer problema seja resolvido com rapidez..
Quais são os projectos em curso do Banco BCH?
R: Neste momento, nomeadamente, para 2014 temos vários projectos, em específico o da área
informática, onde temos apostado no melhoramento dos níveis da segurança das comunicações e
do seu controlo.
O BCH tem crescido sustentavelmente. Que empresas acompanharam este crescimento?
R: O BCH tem uma história um bocadinho diferente dos outros bancos, pois foi o primeiro banco
regional a abrir aqui em Angola, montamos a sede de raiz e a necessidade de nos comunicar levou
ao contacto com a Multitel e a Angola Telecom, pois necessitávamos de redundância permanente.
Sempre que fazemos projectos nomeadamente na área de comunicações, tendo em conta as
diversas ofertas de serviços, consideramos sempre a Multitel, portanto, qualquer projecto que
estejamos a tentar implementar, naturalmente a Multitel fará parte das nossas escolhas.
A Multitel tem apostado na prevenção, qual a sua opinião sobre esta metodologia de gestão?
R: Os métodos preventivos que adoptaram são muito interessantes. Os relatórios que regularmente
recebemos são muito práticos para o banco, nomeadamente para nós que somos pequenos, pois
estamos a começar e sentir que há uma grande empresa que nos está a ajudar e alertar às vezes para
algumas circunstâncias. Sentimos que há uma parceria.
Que mensagem deixa aos nossos gestores no sentido de melhor enfrentarem os desafios no
mercado das TIC’s angolano?
R: Há duas coisas que tenho sempre em mente: uma é centrarmo-nos na realidade em que estamos,
portanto não podemos exigir mais do que aquilo que é possível, entretanto se existem
condicionalismos temos de reconhecer estes limites. A outra é não deixar de ser exigente, substituir
o “é isso que temos, não vamos poder fazer mais” pelo “é isso que temos, vamos tentar fazer mais”.

MULTITEL APOIA

AS INICITIVAS DAS UNIVERSIDADES
A Multitel contínua com o apoio
a iniciativas para o desenvolvimento
da educação em Angola. Marcou
presença novamente na Feira do
inventor no ISUTIC no passado mês
de Agosto, onde também decorreu
a Feira do Inventor com participação
dos estudantes daquele instituto.
A empresa também esteve presente
na 3a Feira do emprego da
Universidade Lusíadas no passado
dia 3 de Setembro onde apresentou
a estrutura da empresa e a estratégia
de desenvolvimento do Capital
Humano onde foram recolhidos mais
de 150 currículos dos estudantes
que participaram na feira.
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Há
dias e noites
a garantir telecomunicações de qualidade
em Angola.
Há 15 anos que garantimos ligações fiáveis em Angola. A confiança na fiabilidade que cada
cliente deposita em nós obriga-nos a encontrar constantemente as soluções mais inovadoras
e personalizadas, de forma a servir as necessidades especificas de cada um.
Há 15 anos que o mercado angolano conhece a Multitel. Há 15 anos que as empresas
nossas clientes sabem que contam com o nosso apoio nas 24 horas de cada dia.
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