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EDITORIAL
Olá!
E o Natal aí à porta …
Num ápice chegámos a um daqueles momentos do ano mais aguardado por todas as crianças,
mas não só.
Também nós adultos, mesmo enquanto profissionais, temos bons motivos para com alegria,
entusiamo e esperança, fechar mais um ciclo e celebrar a partilha da nossa existência com
todos os nossos clientes, colaboradores e parceiros de negócio.
Sem margem para dúvida, a transformação digital está a tornar as operações corporativas mais
ágeis e integradas, e assistimos ao crescimento da mobilidade “as a service” nas organizações.
Estudos recentes indicam que 75% dos trabalhadores já trabalham de forma remota em mais de
30% do seu tempo, ou seja, em casa, em viagem ou em locais diferentes da sede da empresa.
Do que já se pode aferir nos dias de hoje, a capacidade de usar a tecnologia móvel para
conexões remotas, permite às empresas uma efetiva redução de custos e das despesas gerais,
um aumento da produtividade pelo acesso mais rápido e fácil às informações e ainda um
aumento do nível de satisfação geral dos trabalhadores, por lhes garantir mais rapidez e
flexibilidade na forma como trabalham.
Nesta edição apresentamos mais duas APP’s standard que podem ser utilizadas em todas as
organizações, agilizando a tradução instantânea de documentos até 35 línguas, como também a
transformação dos documentos escritos em documentos áudio, potenciando também a
mobilidade e portabilidade. E as APP’s não ficam por aqui.
Também as soluções de software Xerox desenhadas para os novos ambientes organizacionais
têm sido constantemente reconhecidas e premiadas internacionalmente, mais uma vez pela BLI
e também pela Newsweek nas Best Business Tools 2019 - veja-se o Xerox Docushare (ECM) - e
também eleitas pelas camadas mais jovens de profissionais do ramo – Geração Z!
A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo, e nós iremos continuar a trabalhar consigo para
que possamos fazer parte integrante das novas relações e parcerias de negócio digital.
Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo de 2020 !
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