
Fundada em Janeiro de 2000, a MagicBrain iniciou a sua actividade como uma empresa de serviços, 
especializada e focada na implementação de manutenção de infra-estruturas e redes informáticas, com
base em tecnologias Open Source.

Adicionalmente, a MagicBrain foca-se no desenvolvimento de aplicações e software 
web-based, também assentes em tecnologias e licenciamento Open Source.

A MagicBrain, é uma empresa altamente especializada em:
> Engenharia de infra-estruturas e redes informáticas
> Administração de Sistemas
> Administração e Manutenção de Servidores
> Análise de Segurança de Sistemas e Infra-Estruturas
> Desenvolvimento e Implementação de Software
> Análise de Software e Segurança de Aplicações
> WebDesign e Design Aplicacional
> Aplicações Web e Base de Dados
> Aplicações mobile nativas e WebApp

Oferecemos ao mercado uma grande variedade de soluções, serviços e 
estratégias, para resolução de problemas tecnológicos nas organizações,
através de análise aprofundada, design, desenvolvimento, integração e 
implementação de soluções eficientes, usáveis e interoperáveis.

A MagicBrain acredita que as soluções têm de se adequar às organizações 
e não as organizações adequarem-se às soluções tecnológicas.

Por isso, o nosso compromisso é, CRIAR SOLUÇÕES.

 CRIAMOS
SOLUÇÕES
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A nossa organização

A MagicBrain® é uma marca registada.
A MagicBrain opera no mercado de desenvolvimento de software
networking, hosting, housing, datacenters, data storage e administração de 
sistemas, em colaboração com vários parceiros tecnológicos, o que permite à
MagicBrain®, fornecer os melhores serviços e produtos tecnológicos, aos seus clientes.
Os conteúdos comerciais e técnicos deste documento, podem ser alterados 
sem aviso prévio.

© 2017 MagicBrain®. Todos os direitos reservados..

Os departamentos da MagicBrain, são os seguintes:
- Departamento Networking & security
- Departamento de Suporte e Manutenção
- Departamento de Software e Desenvolvimento
- Departamento Mobile Software
- Departamento Comercial e Acompanhamento de Clientes
- Departamento Administrativo e Financeiro

No MagicBrain NOC, pode aceder a toda
a informação relevante, desde:
• Estado da infra-estrutura MagicBrain;
• Tráfego e estado de todos os Nodes;
• Acesso à sua informação privada;
• Pedir informações financeiras;
• Abrir pedidos de suporte;
• Alterar SLA e condições do serviço;

MagicBrain NOC:
• https://www.magic4hosting.com

Para consultas comerciais, poderá
contactar-nos por telefone ou emaill:
• +351 239 058 707 / 880
• magicbrain@magicbrain.pt

IaaS & SaaS
A MagicBrain está presente em 9 datacenters, com infraestrutura própria:
- Amesterdão - Holanda;
- Frankfurt - Alemanha;
- Washington D.C. - EUA;
- Los Angeles - EUA;
- São Paulo- Brasil;
- Singapura – República de Singapura;
- Joanesburgo – África do Sul;

A MagicBrain têm a sua infraestrutura totalmente automatizada e é 
reconhecida no mercado, como uma das melhores empresas de IaaS e SaaS.

Todos os novos servidores e infra-estrutura geridos pela MagicBrain, são 
constantemente verificados em tempo real, de forma a que, os nossos 
engenheiros possam realizar acções pró-activas e o nosso serviço tenha uma
taxa de uptime de 99,99%.
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magicbrain@magicbrain.pt
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www.magicbrain.pt

EN  +351 707 451 551

www.magicbrain.biz

www.message4all.com

MagicBrain – Network Operations Center
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A MagicBrain® é uma marca registada.
A MagicBrain opera no mercado de desenvolvimento de software
networking, hosting, housing, datacenters, data storage e administração de 
sistemas, em colaboração com vários parceiros tecnológicos, o que permite à
MagicBrain®, fornecer os melhores serviços e produtos tecnológicos, aos seus clientes.
Os conteúdos comerciais e técnicos deste documento, podem ser alterados 
sem aviso prévio.

© 2017 MagicBrain®. Todos os direitos reservados..

Design do Workflow de Suporte

Equipa de Suporte de Software
contacta directamente com o cliente.

MagicBrain NOC
1º nível de suporte

MagicBrain – Network Operations Center
No MagicBrain NOC, pode aceder a toda
a informação relevante, desde:
• Estado da infra-estrutura MagicBrain;
• Tráfego e estado de todos os Nodes;
• Acesso à sua informação privada;
• Pedir informações financeiras;
• Abrir pedidos de suporte;
• Alterar SLA e condições do serviço;

MagicBrain NOC:
• https://www.magic4hosting.com

Para consultas comerciais, poderá
contactar-nos por telefone ou emaill:
• +351 239 058 707 / 880
• magicbrain@magicbrain.pt

Equipa de Suporte de Segurança
e infra-estrutura, contacta directamente com o cliente.

Análise do pedido do cliente
Implementação da solução

2º nível de suporte

Análise técnica e de segurança
Implementação da solução

3º nível de suporte
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Software & Development
as nossas últimas soluções criativas

A MagicBrain® é uma marca registada.
A MagicBrain opera no mercado de desenvolvimento de software
networking, hosting, housing, datacenters, data storage e administração de 
sistemas, em colaboração com vários parceiros tecnológicos, o que permite à
MagicBrain®, fornecer os melhores serviços e produtos tecnológicos, aos seus clientes.
Os conteúdos comerciais e técnicos deste documento, podem ser alterados 
sem aviso prévio.

© 2017 MagicBrain®. Todos os direitos reservados..

No MagicBrain NOC, pode aceder a toda
a informação relevante, desde:
• Estado da infra-estrutura MagicBrain;
• Tráfego e estado de todos os Nodes;
• Acesso à sua informação privada;
• Pedir informações financeiras;
• Abrir pedidos de suporte;
• Alterar SLA e condições do serviço;

MagicBrain NOC:
• https://www.magic4hosting.com

Para consultas comerciais, poderá
contactar-nos por telefone ou emaill:
• +351 239 058 707 / 880
• magicbrain@magicbrain.pt
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Medipédia – Soluções de Saúde Movido a Água

OET – Ordem dos Engenheiros TécnicosMBM – Tecnologias de Elevação

Banco da Saúde – Serviços de Saúde GV-Industries – Globovac, Ltd

Lusovini – Vinhos de Portugal S.A.
MMSTORE – Textil Online Store

MagicBrain – Network Operations Center
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Case studies

A MagicBrain® é uma marca registada.
A MagicBrain opera no mercado de desenvolvimento de software
networking, hosting, housing, datacenters, data storage e administração de 
sistemas, em colaboração com vários parceiros tecnológicos, o que permite à
MagicBrain®, fornecer os melhores serviços e produtos tecnológicos, aos seus clientes.
Os conteúdos comerciais e técnicos deste documento, podem ser alterados 
sem aviso prévio.
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No MagicBrain NOC, pode aceder a toda
a informação relevante, desde:
• Estado da infra-estrutura MagicBrain;
• Tráfego e estado de todos os Nodes;
• Acesso à sua informação privada;
• Pedir informações financeiras;
• Abrir pedidos de suporte;
• Alterar SLA e condições do serviço;

MagicBrain NOC:
• https://www.magic4hosting.com

Para consultas comerciais, poderá
contactar-nos por telefone ou emaill:
• +351 239 058 707 / 880
• magicbrain@magicbrain.pt
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MagicBrain – Network Operations Center
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