TRANSFORMANDO A PRODUTIVIDADE COM A LENOVO

Tecnologias
de ponta

Aumento da
produtividade
dos dispositivos

Melhoria da
comunicação

DATASHEET DE SOLUÇÃO:
MELHORIA DA COMUNICAÇÃO V. 1.0
Os locais de trabalho modernos se sustentam e prosperam com base na colaboração
eficaz, levando a um aumento na produtividade de todo o ecossistema organizacional.
As soluções de colaboração da Lenovo tornam o trabalho em conjunto com colegas,
clientes e parceiros, em todos os locais e fusos horários, mais rápido e fácil.

Soluções
inteligentes
para reuniões

Melhoria da
colaboração
Espaços
de trabalho
colaborativos

Conferências
com PCs
modernos

MOTIVOS
PELOS QUAIS A LENOVO FAZ A DIFERENÇA
Equipado com Intel®.
,
Se tem Intel®
tem máxima produtividade.

Reconhecida
ao redor
do mundo

Expertise
em diversas
categorias

Confiança
em nossos
produtos

Tecnologia
impulsionadora
de negócios

Rede de
suporte
flexível
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SOLUÇÕES ABRANGENTES
PARA CALLS
• Experimente clareza de áudio superior
com os alto-falantes Dolby® Audio™
Premium no ThinkSmart Hub 500
e no ThinkSmart Hub 700
• Conecte-se facilmente através do
suporte a múltiplas comunicações
unificadas no ThinkSmart Hub 700
• Inicie a reunião com um simples toque
do dedo no ThinkSmart Hub 500
• Faça login facilmente com um código
PIN exclusivo para todas as reuniões
no ThinkCentre Tiny com Intel® Unite®
• O console ThinkSmart e o SaaS
integrado* oferecem recursos avançados,
como relatórios do status da sala e
telemetria no ThinkSmart Hub 700

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA REUNIÕES
MELHORANDO O FLUXO DE IDEIAS E A PRODUTIVIDADE
71% dos gerentes seniores de diferentes setores descreveram as reuniões como improdutivas e
ineficientes*. O portfólio de soluções inteligentes para reuniões da Lenovo torna as reuniões bemsucedidas, permitindo início imediato e participação aprimorada.
*Source: https://hbr.org/2017/07/stop-the-meeting-madness

ThinkSmart Hub 500

ThinkSmart Hub 700

ThinkCentre Tiny com Intel® Unite®

Fácil de implantar e usar, esse
dispositivo Skype Room Systems
all-in-one é a chave para reuniões
mais eficientes.

Projetado para uma experiência
de colaboração inteligente, este
dispositivo premium oferece aos
usuários uma sala de reunião bem
organizada.

Os usuários podem experimentar
uma colaboração intuitiva e realizar
reuniões instantaneamente com
os recursos fáceis de usar do
ThinkCentre M920 com Intel® Unite®.

• Vários usuários podem
compartilhar conteúdo ao mesmo
tempo, sem fio ou através de
portas HDMI

• Facilita conexões sem fio rápidas
com a tela grande a partir de
dispositivos

• Áudio e vídeo pré-conectados
eliminam os atrasos no início da
reunião

*a assinatura precisa ser adquirida separadamente.

• Monitor com rotação de
360o para os participantes
assumirem o controle
imediatamente
• Windows 10 Pro IoT Enterprise
oferece proteção inteligente de
nível empresarial
ThinkSmart Hub 500

ThinkSmart Hub 700

ThinkCentre M920 Tiny com Intel® Unite®

• Processor Intel® vPro™
que ajuda os usuários a
manter dispositivos remotos
executando atualizações
fora de banda e correção de
problemas relacionados ao
software

• O modo de colaboração
permite conectar vários
dispositivos e visualizar arquivos
simultaneamente ou um por um
• Com seis sensores de proximidade
de 360°, esse dispositivo detecta
usuários a até três metros do hub
• Os controles de interface
democratizados permitem que os
usuários assumam o controle da
reunião facilmente

• A produtividade é aprimorada e
até quatro apresentadores podem
compartilhar telas simultaneamente
• Permite a comparação lado a lado
de dados de relatórios separados ou
documentos
• Os participantes podem fazer
anotações na tela em tempo real
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SOLUÇÕES PARA UMA
COLABORAÇÃO EFICAZ

ESPAÇOS DE TRABALHO COLABORATIVOS

Intel® Unite®

AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM SOLUÇÕES DE PONTA DA LENOVO

• Permite que os usuários personalizem
facilmente sua solução com opções
como acesso protegido a convidados,
juntamente com controles integrados
para outras tecnologias de colaboração

Os espaços de trabalho de hoje não estão mais confinados às quatro paredes de um escritório. Os
funcionários trabalham em todo o mundo e muitas vezes estão em trânsito. Com as soluções da
Lenovo, os funcionários podem colaborar sem esforço, compartilhar arquivos e acessar dados de
qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo.

****

• O modo estendido no Intel® Unite®
possibilita compartilhar suas telas e
realizar várias tarefas ao mesmo tempo
• Alterne os apresentadores com apenas
um clique para colaboração eficaz,
sem a necessidade de passar cabos

Acessível

Compartilhável
THINKSMART HUB 700

Eficiente

Microsoft Office 365
• Office 365 é um serviço de assinatura
baseado em nuvem que facilita a
colaboração segura de qualquer lugar,
em qualquer dispositivo

THINKSMART HUB 500

THINKCENTRE M920 TINY
COM INTEL® UNITE®

• Acesso seguro com um único login
para todos os serviços e dispositivos
• Os usuários podem se conectar
melhor com clientes e colegas com
uma variedade de ferramentas
de comunicação, desde e-mail e
mensagens instantâneas até redes
sociais e videoconferência

Seguro

• Os usuários podem experimentar
conferências inteligentes e
seguras no ThinkCentre M920
Tiny
• É possível compartilhar
arquivos com os participantes
rapidamente, sem precisar enviar
e-mails e esperar que eles façam
download
• O login simples permite início
rápido e acesso a reuniões

Ágil

• Permite o compartilhamento de
conteúdo e vídeo HD entre várias
pessoas
• Obtenha uma visão completa de
e-mails, reuniões e chamadas de
clientes em um só lugar com o
Outlook Customer Manager
• Agende compromissos facilmente,
direto pela web e de forma
conveniente e flexível através do
Microsoft Bookings
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FERRAMENTAS QUE
COMPLEMENTAM
CONFERÊNCIAS PERFEITAS

Câmera de baixa
luminosidade

CONFERÊNCIAS COM PCs MODERNOS
PRODUTIVIDADE COM UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA PARA CONFERÊNCIAS
Os funcionários colaboram e se conectam de diferentes locais e as empresas precisam garantir que
eles tenham as ferramentas certas para produtividade sem restrições. Com as soluções da Lenovo, os
usuários experimentam conferências eficazes e seguras sem esforço.

CÂMERA DE BAIXA LUMINOSIDADE PARA CONFERÊNCIA A QUALQUER HORA,
EM QUALQUER LUGAR
Tampa da câmera
ThinkShutter

Os notebooks das séries ThinkPad e B possuem uma webcam de 720p que oferece vídeos
com alto contraste, baixo ruído de cor e excelente nitidez. Ela também permite uma
videoconferência eficaz, mesmo em ambientes com pouca luz.

TAMPA DE CÂMERA THINKSHUTTER PARA PRIVACIDADE
A tampa deslizante ThinkShutter para a câmera frontal garante privacidade livre de estresse. Com
esse recurso, os usuários podem dizer adeus aos post-its e fitas adesivas.
Microfone
de array duplo

MICROFONE DE ARRAY DUPLO PARA COMUNICAÇÃO EFICAZ
Seja fazendo chamadas VoIP na estrada ou em uma lanchonete, o microfone de array duplo reduz
o ruído ambiente, permitindo um áudio claro e potente.

Webcam
giratória

© 2018 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos disponíveis
enquanto durarem os estoques. Preços sujeitos a alterações sem
notificação prévia. Em caso de dúvidas sobre preços, fale com
seu executivo de contas Lenovo. A Lenovo não se responsabiliza
por erros fotográficos ou tipográficos. Garantia: Para obter uma
cópia do texto das garantias aplicáveis, escreva para: Warranty
Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept.
ZPYA/B600. A Lenovo não faz qualquer declaração no sentido
de garantir produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais:
Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad,
ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision são marcas
comerciais ou marcas comerciais registradas da Lenovo. Microsoft,
Windows e Vista são marcas comerciais registradas da Microsoft
Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core
Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou em
outros países. Os nomes de outras empresas, produtos e serviços
podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.

WEBCAM GIRATÓRIA PARA REUNIÕES EFICIENTES
Muitos dispositivos Lenovo vêm com uma webcam giratória que permite aos usuários ajustar sua
câmera facilmente na horizontal (rotação no sentido horário de 0° a 180°) e na vertical (rotação de
-25° a 25°).
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