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EDITORIAL
O Admirável Mundo Novo das APP’s
As APP’s já estavam presentes no nosso dia-a-dia através dos smartphones, mas estão agora a invadir
os nossos escritórios através da integração dos Smart MFP ou IWA (intelligent work assistant) no workflow
das empresas, com significativos ganhos de eficiência, segurança e produtividade.
A Transformação Digital está aí e vai continuar!
Nesta edição apresentamos 3 histórias de sucesso de implementação de soluções em clientes, desenvolvidas
na Xecompex, e que dão conta deste continuum digital que está a ganhar terreno nas organizações em
Portugal. Apesar de existirem já diversas soluções standard que continuamos aqui a apresentar, temos
vindo a trabalhar em conjunto com os clientes para a criação de soluções “feitas à medida”. Mais tarde,
voltaremos para falar de exemplos de como os nossos clientes têm desenvolvido as suas próprias soluções
com os IWA, já que estes têm um potencial elevado e flexibilidade para a inovação e integração com os
workflow de qualquer tipo de empresa, negócio ou ramo de actividade.
Não poderíamos deixar passar esta oportunidade para fazer um breve apontamento sobre os 50 anos
decorridos sobre o dia (20 de Julho 1969) em que o homem pisou pela primeira vez o solo lunar.
Armstrong ficará para sempre ligado a este evento, não só pela sua “impressão” física ao pisar a Lua,
mas pela célebre frase que descreveu aquele momento “um pequeno passo para o homem, um salto
gigante para a humanidade”. Por analogia, acreditamos que neste momento as organizações estão a
dar passos que irão resultar em um grande salto para a humanidade, na forma como todos trabalhamos
e interagimos.
Haverão muitos desafios e ainda muitas interrogações, mas o caminho faz-se caminhando!
Para todos, os nossos votos de bom trabalho ou, se for esse o caso, umas Boas Férias.
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