
 

O Office 2003 ou o Windows XP são versões das soluções de produtividade 

empresarial Office e Windows que marcaram a sua evolução e permitiram que 

muitas empresas tivessem grandes ganhos de optimização de recursos e 

significativas reduções de custos. Mas tiveram o seu tempo e, no início de 2014, a 

Microsoft deixará de garantir as suas atualizações ou suporte  técnico. 

As boas notícias são que as novas versões destes programas têm evoluções notórias 

face às versões mais antigas, que permitem benefícios extraordinários às empresas, 

que aqui gostaríamos de recordar. 

O Windows 7 trouxe a  melhor produtividade em PC empresariais, com soluções 

únicas, como por exemplo: proteção de informação confidencial em PCs e pens USB 

(Bitlocker); acesso a aplicações, dados e definições pessoais a partir de qualquer 

dispositivo; gestão simplificada com imagem única, controlo de políticas e 

recuperação de PCs; proteção do acesso a recursos da empresa a partir de casa ou 

em viagem (DSA). 

O Office 2010 faz com que hoje seja fácil manter-se produtivo esteja onde estiver, 

dando acesso aos seus documentos Office em qualquer local, através de um 

browser, computador ou smartphone. Trouxe ainda novas dimensões aos 

programas essenciais ao trabalho da sua empresa: de salientar, por exemplo, o  

Excel, com tabelas dinâmicas e gráficos fáceis de criar e os mais poderosos de 

sempre para análise a apresentação de dados.  



Adicionalmente e de forma a facilitar o seu processo de decisão na atualização do 

Office e Windows, temos para lhe apresentar a oportunidade  de obter descontos 

únicos na adesão ao Microsoft Office 2010 e Windows 7, em contratos de 

licenciamento em volume Microsoft. Estes contratos, se subscritos com Software 

Assurance, permitem que tenha sempre acesso a atualizações de software gratuitas, 

para o Windows 8 ou para o próximo Office, assim que disponíveis. Será assim dos 

primeiros a ter acesso às próximas versões e com uma vantagem dificilmente 

repetível aquando do lançamento:  descontos extraordinários. 

Por tudo isto, e porque acreditamos que está ao seu alcance levar a sua equipa para 

um novo patamar de produtividade, este é o momento de atualizar o seu parque 

informático. 

Obtenha todas as informações sobre estas campanhas junto de um Parceiro 

Microsoft, que lhe apresentará uma proposta desenhada para as suas necessidades. 

Pode ainda consultar o site: www.descontooffice2010.com para saber mais 

informações sobre a campanha Office 2010. 
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