
Login Desktop

● WEB
● EMAIL
● OFFICE
● MULTIMEDIA
● MESSAGING

Especificações técnicas:
● kernel: linux
● acesso remoto: telnet, ssh, ftp, xdmcp, rdesktop, nx
● filesystems de rede: smb/samba/cifs, nfs
● office suite: OpenOffice.org
● web browser: Mozilla Firefox
● cliente de email: Kontact
● messaging: MSN, ICQ, IRC
● idiomas: Português / Inglês

O Login Desktop é a solução segura para postos de trabalho empresariais. 

Baseado em Linux, KDE, OpenOffice.org, Firefox e equipado com as 

ferramentas necessárias para o trabalho dos utilizadores empresariais,  

constitui uma excelente escolha para as PMEs portuguesas.

Algumas características importantes:

● Facilidade de utilização 
● Estabilidade
● Imunidade a vírus
● Segurança
● Integração em redes windows/linux
● Compatibilidade de formatos
● Baixo custo
● Reduzida manutenção
● Administração remota

OpenOffice.org

O Login Desktop permite-lhe trabalhar sem instabilidades e migrar 

rapidamente dos sistemas antigos com reduzido período de adaptação.

● ESTABILIDADE
● VERSATILIDADE
● SEGURANÇA

O Login Desktop 

representa a 

estabilidade que 

precisa para 

trabalhar sem 

surpresas, nem 

sobressaltos e 

com performance 

constante ao 

longo do tempo.

Contacte-nos em:

info@angulosolido.pt
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O Login Desktop pode ser utilizado para acesso à  Internet via Modem 

Analógico, Cabo ou ADSL e integrado em redes mistas a trabalhar sob 

protocolos standard (DHCP,POP,IMAP,SMTP,CIFS,DNS,HTTP) com 

autenticação local ou centralizada.

Esta solução permite-lhe renovar o sistema mantendo os seus métodos de 

trabalho. A correspondência entre aplicações faz-se de acordo com a 

seguinte tabela:

Windows Login Desktop
Microsoft Word OpenOffice Writer
Microsoft Excel OpenOffice Calc
Microsoft  Power Point OpenOffice Impress
Corel Draw OpenOffice Draw / Inkscape
Adobe Photoshop Gimp
MSN Messenger AMSN
Microsoft Outlook Kmail
Internet Explorer Firefox

Podem também ser incluídas aplicações extra a pedido do cliente. Alguns 

exemplos podem ver-se na seguinte tabela:

Função Aplicação
ERP

Base de dados

MPBiz
Desktop Publishing Scribus

MySQL / Postgres SQL

internet
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● SEGURANÇA

A versatilidade 

que só é possível 

com um sistema 

open source 

permite-lhe uma 

solução 

personalizada à 

medida do seu 

negócio.

Contacte-nos em:

info@angulosolido.pt
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 Firefox Web Browser

Media Player

Ambiente de trabalho KDE
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● SEGURANÇA

A protecção do 

seu trabalho é 

essencial. O Login 

Desktop 

proporciona-lhe 

um ambiente 

multi-utilizador 

com separação 

de dados e 

segurança 

reforçada.

Contacte-nos em:

info@angulosolido.pt
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Edição de Imagem

Email

Desenho vectorial
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Angulo Sólido,

o seu parceiro em 

Tecnologias de 

Informação.

A nossa missão é 

disponibilizar 

serviços de alta 

qualidade sobre 

plataformas de 

fiabilidade 

comprovada. 

Estabilidade, 

segurança e preço 

competitivo são os 

pilares do nosso 

trabalho.

Contacte-nos em:

info@angulosolido.pt


