
espera ter um único 
Fornecedor de Serviços 

de Cloud principal.

pretendem ter uma relação 
com um fornecedor para nele 
confiar como Fornecedor de 

Serviços de Cloud.

das pequenas empresas 
espera adquirir uma 

vasta gama de serviços 
em cloud junto de um 

único fornecedor.

esperam que o 
Fornecedor de Serviços 

de Cloud consiga instalar 
uma oferta existente na 
cloud de volta para uma 
instalação no local, se for 

necessário.

Em Defesa da Cloud

 

Modernize a sua Empresa
ligue-se e colabore em praticamente 

qualquer lugar

Cresça Eficientemente
utilize TI flexíveis, 

ágeis e simplificadas

60%
liberta recursos de TI 
para se dedicarem a 

tarefas mais estratégicas

57%
é uma fonte de 

vantagem competitiva 
para os pioneiros

Motivos para as empresas 
mudarem para a cloud:

93%
aumenta a 

produtividade fora 
do escritório

Trabalhe de Forma 
Mais Eficiente

decisões mais fundamentadas

Effekt
Law Firm

Nilfisk 
Advance

P2P 
Logistics

Fácil de 
começar e 

crescimento 
flexível

Redução dos 
custos de 

alojamento 
em 75% 

Maior 
agilidade e 
visibilidade

Aumento de 
produtividade 

de 40%

O que os clientes dizem 
sobre a Microsoft Cloud

O que esperam as empresas do respetivo 
Fornecedor de Serviços de Cloud

Uma solução completa 
para a sua empresa

Automatizar o processo de negócio

Incorporar o correio eletrónico, os 
calendários e os ficheiros nos seus dados, 

relatórios e no software de gestão 
empresarial

Colaborar em tempo real

Simplificar o dia a dia com o início de sessão 
único e a experiência de utilizador unificada

Libertar o pessoal de TI

Dimensionar de acordo com as necessidades

Lidar com o crescimento sem 
sobrecarregar a folha de pagamentos

IDC: Successful Cloud Partners. Higher, Faster, Stronger

Graphical 
Production 
Facilities

O Microsoft Dynamics on 
Azure e o Office 365 permitem:

As soluções empresariais da Microsoft são rápidas de implementar 
e simples de usar e suportam as suas ambições de crescimento. 
Visite o Web site Expanda o seu Negócio para saber mais sobre as 
nossas soluções para pequenas e médias empresas.

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/erp-small-midsize-business.aspx

