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DESCRIÇÃO GERAL 

Uma vez que o info-trabalho evolui como resposta às tendências externas 

e às inovações tecnológicas, as ferramentas para o info-trabalho também 

devem evoluir. O Microsoft Office, sendo o veículo primário através do 

qual as pessoas utilizam as capacidades da infra-estrutura de 

produtividade empresarial, continua a expandir-se de forma a suportar as 

novas necessidades dos negócios e dos trabalhadores do conhecimento, 

no que diz respeito a colaboração, mobilidade e acesso seguro aos dados 

comerciais. E tudo isto se obtém ao mesmo tempo que se proporciona 

valor, simplicidade e integração.  

Ao longo dos anos, o Microsoft Office tem vindo a fornecer capacidades 

cada vez mais úteis através da integração com componentes de servidor 

back-end como o Microsoft SharePoint. O Office 2010 dá seguimento a 

esta evolução. Apesar de poderem ser alcançados bons resultados com as 

aplicações do Office 2007 com o SharePoint 2007, o nível mais elevado de 

valor e capacidades só pode ser atingido com a integração do Microsoft 

Office 2010 com o SharePoint 2010. 

COLABORAÇÃO QUE NÃO COMPROMETE

As pessoas e os negócios esperam que as ferramentas que se utilizam nos 

escritórios sejam compatíveis com os estilos de trabalho de elevada 

cooperação, mobilidade e distribuição que são comuns nos locais de 

trabalho actuais. O Microsoft Office 2010 e o SharePoint 2010 permitem 

que as pessoas reúnam informação rapidamente a partir de especialistas e 

fontes de dados em qualquer lugar e que colaborem de forma a produzir 

documentos, a prestar suporte aos clientes, a ambientar os novos 

funcionários ou a fornecer orientações atempadas num processo 

importante. Com a junção do Microsoft SharePoint 2010 e do Office 2010, 

podemos: 

 Criar documentos com mais do que um autor: partilhar ideias com 

outras pessoas em simultâneo.  

 Partilhar registos de equipa: permitir que várias pessoas adicionem 

e alterem conteúdos, com uma identificação de autoria clara.  

 Difundir apresentações em PowerPoint: partilhar uma 

apresentação em PowerPoint através da Internet com 

espectadores distantes ou em rede. 
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 Automatizar o fluxo de trabalho e o encaminhamento de 

documentos através de vários departamentos e contribuidores. 

(Isto é especialmente útil em situações que requeiram 

conformidade com as regulamentações e aprovação legal.)

DÊ VIDA ÀS SUAS IDEIAS

O actual ambiente empresarial é mais meticuloso do que nunca, pelo que 

é necessária uma visualização acessível da sua informação para que se 

possa manter produtivo, apesar do constante desafio de "sobrecarga de 

informação". Com as capacidades do Microsoft Office 2010 e do 

SharePoint 2010 é possível criar uma análise avançada a partir do 

computador pessoal e partilhá-la através de um browser, de forma a 

tomar melhores decisões de negócios. Os benefícios da utilização conjunta 

do Microsoft SharePoint 2010 e do Office 2010 incluem: 

 PowerPivot para Excel 2010 e SharePoint 2010: manipule 

conjuntos de dados em centenas de milhares de linhas e analise-

os através da Internet. 

 Vista Backstage do Microsoft Office: fornece uma captação de 

metadados mais automatizada.  

 Serviços Excel: utilize a vista Backstage do Office no Excel 2010 

para escolher as partes de uma folha de cálculo a publicar, ocultar 

fórmulas e organizar dados para o SharePoint 2010. 

 Design para o modo Web no Access 2010: as aplicações podem 

ser publicadas no SharePoint 2010, de modo a permitir a partilha, 

recolha e criação de relatórios sobre os dados.

ACESSO EM QUALQUER LUGAR 

Ao longo da última década, a mobilidade e a telecomutação passaram das 

margens para o centro da experiência do local de trabalho, lideradas, 

muitas vezes, pelas populares tecnologias de consumo que mostraram ser 

problemáticas na empresa. Com as capacidades do Microsoft Office 2010 e 

do SharePoint 2010 o acesso à informação é expandido de forma segura, 

para permitir que as pessoas trabalhem em mais locais e com mais 

dispositivos através de um browser e sejam mais produtivas, mesmo 

quando trabalham sem um local fixo. Os colegas que trabalham em locais 

diferentes podem partilhar, editar e comentar documentos ou 

apresentações a partir dos seus dispositivos portáteis, através de uma 

experiência familiar adaptada aos seus dispositivos móveis. Com a junção 

do Microsoft SharePoint 2010 e do Office 2010, podemos: 
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 Consultar e fazer pequenas edições a documentos através de um 

browser com as novas Office Web Apps para Word, Excel, 

PowerPoint e OneNote, que podem ser alojadas localmente com o 

SharePoint 2010. 

 Trabalhar offline com o SharePoint Workspace 2010. As alterações 

são sincronizadas ao ligar-se novamente à rede. 

 Encontrar e consultar documentos, folhas de cálculo e 

apresentações empresariais padronizadas, utilizando versões 

móveis das aplicações do Microsoft Office já conhecidas. 

A PLATAFORMA DE TI PRÁTICA 

O mundo empresarial dos nossos dias exige que as TI ultrapassem desafios 

cada vez mais complexos, dispondo de orçamentos reduzidos. Ao mesmo 

tempo, as organizações estão a ser obrigadas a suportar um conjunto de 

dispositivos mais amplo e com maior segurança e a cumprir os requisitos 

de conformidade com menos recursos, melhores tempos de resposta e 

custos mais reduzidos. O Microsoft Office 2010 e o SharePoint 2010 

permitem um acesso seguro e fácil às aplicações de linha de negócio e às 

fontes de dados externas, através das interfaces familiares do Microsoft 

Office. As TI podem expandir o valor das aplicações empresariais de forma 

mais ampla em todo o negócio, reduzindo ao mesmo tempo as exigências 

de formação e suporte. Com a junção do Microsoft SharePoint 2010 e do 

Office 2010, podemos: 

 Ligar as aplicações cliente do SharePoint 2010 e do Microsoft 

Office a fontes de dados externas (tais como SQL, Oracle, SAP, 

CRM, Siebel, serviços Web e aplicações personalizadas), utilizando 

as capacidades de leitura/escrita dos Serviços de Conectividade 

Empresarial. 

 Introduzir dados de linha de negócio em sites SharePoint 2010 e 

utilizar esses dados offline.  

 Conceber formulários para o SharePoint 2010 que criem, leiam, 

actualizem e eliminem dados de negócios em sistemas back-end. 

 Criar pacotes de forma mais fácil e rápida com o InfoPath 2010 e 

os formatos de ficheiro das soluções Windows SharePoint Services 

(.wsp) e SharePoint Site Template (.stp). 
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VALOR FINAL: MELHOR EM CONJUNTO 

O Microsoft Office 2010, quando utilizado com o Microsoft SharePoint 

2010, maximiza os investimentos existentes, aumentando as capacidades 

do servidor e dos serviços nos computadores pessoais, dispositivos móveis 

e browsers das pessoas, através de aplicações familiares e intuitivas. As 

versões mais recentes destas plataformas foram desenvolvidas em 

conjunto, de forma a obter a máxima integração, com o objectivo explícito 

de disponibilizar uma grande quantidade de capacidades do servidor e 

dos serviços aos trabalhadores do conhecimento e para permitir a melhor 

e mais avançada experiência de utilizador possível. Apesar de o Office 

2010 e o SharePoint 2010 fornecerem muitas funcionalidades novas e 

melhoradas (em comparação com versões anteriores), é necessária a 

implementação combinada dos mais recentes programas de cliente e 

tecnologias de servidor para obter a melhor integração das 

funcionalidades do Microsoft Office e do SharePoint. 

  


