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QUEM SOMOS
A CDSI – Concepção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação – oferece várias soluções
de serviços de tecnologias de informação, de infraestruturas de redes e criação e
desenvolvimento de soluções baseadas em aplicações de software. Todos as aplicações CDSI
foram por si criadas com o intuito de que o negócio de quem as utiliza se desenvolva sem
preocupações e de forma otimizada.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Um dos principais elementos da nossa linha de produtos trata-se do iBroker Software, um
sistema especificamente desenhado para a gestão de carteiras de seguros. Altamente produtivo,
simples e intuitivo, construído por mediadores para mediadores. O iBroker permite uma gestão
aprofundada de uma carteira de seguros com total controlo sobre a mesma.

SOFTWARE CDSI:

iCore – Software de Gestão Financeira e administrativa.
SIA Manager – Criador de Tickets e Gestor de Tarefas para empresas prestadoras de serviços
a terceiros.

iBroker – Software de Gestão Carteira de Seguros, criado especificamente para mediadores e
corretores de seguros.

BioPonto – Gestão de horas de trabalho.
Gestão de Clínicas – Gestão de Clinicas Dentárias, de diagnóstico, entre outras.
Gestão de consultórios de advogados – Permite a gestão e administração de escritórios de
advocacia e consultoria.

Gestão de associados – Utilizado por entidades gestoras de grandes massas de associados,
onde é necessário controlar não só quotas como despesas de planos de saúde cobertos pela
quota, entre outros serviços.

 Alimentação de site, via aplicação – Possibilidade de inserção e gestão de conteúdos via
aplicação.

Gestão de eventos e Controlo de entradas – Somos responsáveis pela gestão informática do
maior evento de atletismo a nível nacional com 4 ocorrências anuais num total de

praticamente 90 mil participantes.

Efetuamos a gestão desde a inscrição on-line até ao

momento da prova.

Envio de Newsletters – Possibilidade de envio automático de newsletters e outras ações de
comunicação via aplicações com segmentação de alvos a incluir.

OUTROS SERVIÇOS:
 Assistência informática / Assessoria
Como consequência da atividade de desenvolvimento e implementação de software,
acompanhamos também ,muita vezes, a atividade diária dos clientes ao nível da
assistência informática. Graças aos nossos técnicos experientes, a nossa consultoria é
reconhecida por todos os atuais clientes.

VANTAGENS COMPETITIVAS
Com mais de 10 anos de presença no mercado, a CDSI distingue-se não só pelas
especificidades acima mencionadas mas também pela sua vasta experiência, que
resulta na satisfação dos nossos clientes. Contamos com a fidelidade de uma vasta
carteira de clientes, entre eles um dos mais importantes Clubes de Aviação Português e
outras associações, assim como cadeias de restauração, escritórios de Advocacia,
Clínicas dentárias e de diagnóstico, produtoras de filmes e mediadores de seguros.
Contamos ainda na nossa carteira de clientes com a entidade que realiza os maiores
eventos desportivos ao nível do atletismo em Portugal.

POR FIM
A CDSI agradece atempadamente a atenção dispensada, e apresenta aqui o seu
interesse numa possível parceria em que possamos através dos nossos componentes,
ser uma solução para os vossos clientes.
Pretendemos ser um apoio à atividade da vossa instituição, por meio das soluções de
que dispomos, facilitando toda a gestão laboral dos vossos clientes, através da
integração eficiente de softwares apropriados .
Estamos confiantes na nossa capacidade para enfrentar os desafios que temos pela
frente, estando preparados para formar uma parceria longa e saudável com a vossa
empresa. Para qualquer esclarecimento sobre o aqui apresentado, não hesite em
contactar-nos.
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