
  

 

 
 

 

Negócios em Qualquer Lugar 
Dê a seus funcionários a flexibilidade de trabalhar onde  

quer que precisarem estar 
 

 

 

À medida que a linha divisória entre suas vidas particular e profissional se torna indistinta, mais pessoas estão 

trabalhando de casa, no escritório e na estrada–e usando um sortimento crescente de dispositivos móveis para 

isso. Essa flexibilidade pode criar ótimos benefícios de negócios para fomentar funcionários mais felizes e 

produtivos. Mas também pode criar dores de cabeça no gerenciamento de TI e riscos de segurança de dados. 

Agora, com o Windows Server, você pode dar a seus funcionários a liberdade de fazer negócios em quase 

qualquer lugar onde eles precisarem estar–e ter tranquilidade com uma plataforma que ajuda a proteger seus 

dados. 

3 Maneiras de habilitar negócios em qualquer lugar 

 

Proporcione uma 

experiência móvel uniforme 

em PCs e dispositivos 

Dê a seus funcionários a flexibilidade de trabalhar onde 

quer que precisem estar, ao mesmo tempo em que 

oferece uma experiência Windows 8 uniforme e 

personalizada em PCs e dispositivos móveis. 

 

Habilite acesso remoto fácil 

a aplicativos no local 

Forneça acesso remoto fácil a aplicativos no local, como 

de contabilidade e CRM. ao mesmo tempo em que 

desfruta a tranquilidade de que dados corporativos são 

mantidos no servidor–não no laptop ou no dispositivo 

móvel. 

 

Responda mais rápido aos 

clientes e conquiste mais 

vendas 

Com o Office 365, membros de sua equipe de vendas 

podem acessar suas ferramentas de produtividade e 

documentos mais recentes de maneira confiável em 

dispositivos, enquanto viajam ou no local de um cliente–e 

as configurações personalizadas deles os acompanham. 

 

“Temos desenvolvedores de software, principalmente em locais remotos... 

Usando o Windows Server 2012, melhoramos a capacidade de eles acessarem 

recursos de servidor centralizados”. 
Michael Brittenham 

Diretor de TI, Jack Henry & Associates 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

“Temos muito mais flexibilidade com o Office 365. 

Ele se alinha com nossa necessidade de sempre 

fornecer suporte em tempo hábil a nossos 

membros, seja no escritório, em casa ou em 

campo”. 

Amanda Reynolds,  

Diretora de comunicações, Copyright Alliance 

 

 
 

Forneça acesso remoto a aplicativos com maior tranquilidade 

Funcionários móveis e 

remotos 
Aplicativos no local 

Funcionários querem cada vez mais a liberdade 

de trabalhar em áreas de trabalho remotas e 

dispositivos móveis. A Virtual Desktop 

Infrastructure (VDI) é uma tecnologia do Windows 

Server 2012 que ajuda você a acomodar essa 

necessidade proporcionando uma experiência 

familiar uniforme em computadores e 

dispositivos.  

Embora essa mobilidade some valor a seus 

negócios, ela também acrescenta risco, já que 

dispositivos e laptops são perdidos e roubados 

com muita frequência. Com a VDI, seus dados 

permanecem no servidor—assim você pode dar 

aos funcionários acesso remoto fácil a aplicativos 

no local, com a tranquilidade de que informações 

da empresa são mantidas no servidor, onde têm 

backup e estão sempre atualizadas. 

 

Virtual Desktop Infrastructure no Windows Server 2012 

 

 

Como a [NOME DA EMPRESA 

PARCEIRA] pode ajudar 

Seu parceiro Microsoft está lá para ajudá-lo em cada 

passo do caminho. Entre em contato com ele para 

começar a concretizar os benefícios do Windows Server 

2012. 

 

 

Informações de contato 
<Nome do parceiro Microsoft> 

<Informações de contato do parceiro Microsoft> 

<Primeiro nome e sobrenome> 
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