
Aumente a produtividade dos funcionários
com as melhores tecnologias para TI 

www.lenovo.com
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Local de trabalho
em uma economia digital

 DOCK

O início da digitalização levou a uma maior proliferação da tecnologia em todas
as esferas da vida. Portanto, não é de se admirar que nossos escritórios não sejam
exceção. Locais de trabalho mais inteligentes e eficientes estão se tornando a norma,
pois aumentam a produtividade, colaboração e eficiência.
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Por que
a eficiência
no local
de trabalho
é importante?

As novas tecnologias mudaram drasticamente
a maneira como as organizações se comunicam
e colaboram.

Uma pesquisa para uma futura força de trabalho entrevistou
cerca de 4 mil funcionários de pequenas, médias e grandes
empresas em dez países e constatou que mais de 57% dos
funcionários esperam trabalhar em escritórios inteligentes
nos próximos cinco anos.1   

Melhor
colaboração

Maior produtividade
dos funcionários

Maior satisfação
dos funcionários

Melhor aplicação
e controle de políticas

Maior poder
e redução de custos
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Um local de trabalho eficiente permite:

Estudo “Escritório do futuro”, da Intel®



O ThinkPad é uma ferramenta bastante portátil
e poderosa, graças à sua versatilidade e capacidade
de atualizar componentes. Você pode construir
um robô sem ter sequer de tocar em uma ferramenta.

–James Doherty 
Spartan Robotics Team

A Lenovo criou um sistema modular
viável que encherá os corações da TI
de alegria - e na forma de um dos mais
belos e úteis all-in-ones do mercado.

- PCWorld

#1

80

EM CONFIABILIDADE
PARA NOTEBOOKS
EMPRESARIAIS*

34% MELHOR
DO QUE A MÉDIA
DA INDÚSTRIA*

PRÊMIOS
NA CES 2018

Por que escolher a Lenovo
para obter eficiência
no local de trabalho?

-Emma Williams  

Colocar um ThinkPad X1 nos dedos de um digitador
é como colocar um Stradivarius nas mãos de um violinista.

– LAPTOP 

“Entendemos você” já tinha se tornado
um clichê... até conhecermos a Lenovo.
Era como se estivéssemos conversando
com um colega do setor. Eles já sabiam
o que queríamos e como operávamos.
Nós não olhamos para trás desde então.
Não é de se admirar que os donos de
empresas sejam leais à Lenovo”.

“

“

*Fonte: Estudo de confiabilidade de PCs TBR, 2011
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Proprietária e encarregada de TI
Singularuis Design, Londres, Reino Unido



Trabalho contínuo de
qualquer lugar e acesso remoto

aos dados da empresa

Espaço de trabalho
que oferece colaboração

e espaços que incentivam
o surgimento de novas ideias

Flexibilidade para escolher
o dispositivo mais adequado

ao seu cargo

Usuários finais Usuários de TI
Gerenciamento centralizado
de dispositivos para usuários finais

Imposição de políticas de segurança
sem comprometer a flexibilidade
dos funcionários

Automação efetiva para garantir
que os ciclos de implementação
sejam mais eficientes

Redução das despesas
operacionais de TI

Principais desafios
que as organizações
enfrentam com eficiência
no local de trabalho
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Otimização
do espaço de trabalho  

Redução do tempo
de inatividade

Automação da TI

A redução dos escritórios e o aumento dos custos
operacionais tornam a otimização do espaço
de trabalho um dos principais aspectos da estratégia.

Em uma pesquisa realizada pelo ITIC em 2016,
81% das empresas entrevistadas afirmaram

que uma hora de inatividade lhes custou mais
de US$ 300 mil, e 33% das organizações
afirmaram que uma hora de interrupção

do serviço custaram entre US$ 1 milhão e
US$ 5 milhões2. É evidente que o segundo

aspecto mais importante é a redução
do tempo de inatividade.

 

Implantar soluções de PC manualmente é uma
tarefa demorada para a TI. E, mesmo depois disso,
os usuários geralmente lidam com falhas técnicas
enquanto trabalham no novo hardware. Implantações
de TI automatizadas e gerenciamento de tarefas
de rotina podem ajudar muito a melhorar a eficiência
no local de trabalho.

2 Provintl

Três aspectos
importantes
a considerar

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
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Elaboração de uma
estratégia para eficiência
no local de trabalho



Decodificação
da eficiência
no local de
trabalho 

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

Otimização
do espaço
de trabalho

Redução
do tempo de
inatividade

Automação
da TI

Dispositivos
corretos

Tecnologias
de colaboração

eficientes

Gerenciamento
inteligente
de reuniões

Erro humano/
ataques

mal-intencionados

Corrupção
de dados
falha de

armazenamento

Falha
de energia

e rede

Velocidade
- Responda

mais rapidamente
às necessidades

de mudanças

Desempenho
- Forneça níveis

melhores de
serviço 

Custo - Reduza
continuamente

os custos 
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Dispositivos corretos

Otimização do
espaço de trabalho

 

As organizações estão adotando ativamente uma abordagem para o trabalho
com base em atividades, que permite que os funcionários trabalhem da maneira
mais adequada para elas. Isso não apenas otimiza o espaço utilizável, mas
também economiza custos de energia. Além disso, dispositivos que executam
o Windows 10 Pro permitem empregar a criatividade para aumentar
a produtividade dos funcionários e o trabalho em equipe. Juntamente com
o O�ce*, o Windows equipa os usuários com o mais amplo e abrangente conjunto
de aplicativos e serviços, fornecendo as ferramentas necessárias para que eles
produzam o melhor trabalho, além de flexibilidade e opções de conexão,
compartilhamento e comunicação. Você pode fazer isso de diversas maneiras:

Equipe os funcionários com os dispositivos corretos para reduzir
a desordem nas baias e permitir a mobilidade sem comprometer
a eficiência.

  3Soluções de otimização de local de trabalho do LinkedIn

Fatores importantes a serem considerados

Papel do
funcionário

Espaço físico
do dispositivo

Desempenho
e flexibilidade
de hardware

Ecossistema
de acessórios,
software e serviços

A otimização do espaço de trabalho pode ser alcançada por:

Otimização
do espaço
de trabalho

Desempenho

Custo

Redução da desordem
e aumento do espaço útil

das mesas

Segurança integrada
de dispositivos

Otimização de
equipamento e o

cabeamento

Serviços de
implementação
facilitada

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo15 16

A maioria dos escritórios em todo o mundo é sempre subutilizada
em 50%, devido a mudança de estilos de trabalho, tecnologias móveis
e necessidades de negócios.3
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ThinkPad série X1

ThinkPad X1 Yoga

ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 Tablet Os dispositivos ThinkPad série X1 foram projetados para acompanhar a força
de trabalho moderna e seu estilo de trabalho. Com um formato fino, elegante
e durável, os produtos ThinkPad série X1 são perfeitos para a colaboração;
sua flexibilidade permite que você passe da criação de conteúdo para o brainstorming,
seguindo para a realização de apresentações, conforme seu estilo de trabalho exige.
Com o Windows 10 Pro, esses dispositivos capacitam a força de trabalho
multigeracional tornando-a mais criativa com recursos como touch e o Windows Ink,
enquanto colaboram com as equipes e organizam seu local de trabalho digital.

Características principais

Lenovo Vantage para atualizar
drivers, executar diagnósticos
de dispositivos, solicitar suporte
e descobrir outros aplicativos úteis*

Recursos de segurança robustos,
como a autenticação multifator
equipada com Intel® Authenticate

Modos de uso flexíveis para
atender aos requisitos do usuário*
(*apenas no X1 Yoga e no X1 Tablet)

Carregamento turbinado
com tecnologia RapidCharge

Usuários móveis |   Usuários fixos  

Soluções Lenovo

“Os sistemas Lenovo que já executam o Windows 10 Pro receberão automaticamente o Lenovo Vantage
como uma atualização. Ele virá pré-carregado em sistemas mais novos.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo17 18
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Lenovo série B

Lenovo B320

O Lenovo série B foi projetado especificamente para o profissional
de pequenas empresas. Simples e poderosos, esses práticos notebooks
oferecem tecnologia confiável e desempenho de longo prazo. Além disso,
o Windows 10 Pro permite a detecção, a investigação e a resposta
a ataques avançados e direcionados, ajudando a manter a continuidade
dos negócios e usando a proteção avançada contra ameaças do
Windows Defender.

Características principais

O microfone de array duplo
e o alto-falante com
certificação para o Skype
permitem audioconferências 
extremamente nítidas

Conecte vários acessórios
facilmente com o USB Type-C

Privacidade com o leitor
de impressão digital sensível
ao toque*

Usuários móveis  

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

*O leitor de impressão digital sensível ao toque é opcional
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ThinCentre M910 Tiny

Série ThinkCentre

Se você administra uma pequena empresa ou o departamento de TI
de uma grande empresa, pode confiar nos desktops ThinkCentre.

Eles aumentam a eficiência, a produtividade e o crescimento de acordo
com seus negócios. Da mesma forma, o ThinkCentre Tiny oferece muita
potência, mesmo sendo compacto e um desempenho de desktop tradicional.
Além disso, o Windows 10 Pro fornece visibilidade e controle sobre
as ferramentas de segurança que mantêm a integridade e a conformidade
dos dispositivos utilizados em toda a organização, usando a central
de segurança do Windows Defender.

Características principais

De natureza compacta,
cabe em qualquer lugar

Personalize os componentes
do desktop, como CPU, HDD,
memória e placa de vídeo
(somente para SFF)

Trusted Platform Module 2.0
para proteção robusta de dados

Compatibilidade Tiny-in-One:
crie o seu próprio PC all-in-one
e diminua a bagunça na mesa

ThinkCentre M910 SFF

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo21 22

Usuários móveis  |   |   Especialistas
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ThinkPad T480s

ThinkPad T480

ThinkPad série T

O ThinkPad série T foi projetado para profissionais que precisam de notebooks
de classe verdadeiramente empresarial. Baseado em um design superior, 
com desempenho potente e durabilidade a longo prazo, que ajudam você
a se manter em dia com a mobilidade de sua agenda de trabalho. Além disso,
a navegação mais intuitiva do Windows 10 Pro ajuda os usuários a acessarem
rapidamente as informações de que precisam, no momento em que precisam,
resultando em menos chamadas ao suporte técnico. E a profunda integração
com o Microsoft 365 Business significa que os usuários podem colaborar de forma
mais eficaz de um espaço de trabalho, uma sala de conferência ou remotamente,
ajudando a reduzir custos e melhorando o trabalho conjunto das pessoas
em sua organização.

Características principais

Conectividade LTE-A (4G):
acesso perfeito a todos os seus
dados, mesmo se você estiver
fora do alcance do Wi-Fi
(não disponível em todos os países)

Testado com especificações
militares para colisões
e danos cotidianos

Acesse PCs remotamente
para descobrir, ativar,
monitorar, proteger e gerenciar,
independentemente de seu
estado de energia habilitado
pela tecnologia Intel® Active
Management Technology (AMT)

Tecnologia PowerBridge,
que permite aos usuários
trocar baterias sem desligar
o equipamento
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Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo23 24

Custo

Usuários móveis  |   Usuários fixos  |   |   Especialistas



ThinkPad P52s

ThinkPad P71

ThinkPad série P

Uma linha de produtos projetados com foco nos usuários que precisam do poder
de uma workstation para lidar com as tarefas mais intensas. Esses dispositivos
apresentam certificações ISV, gráficos ultarrápidos e tecnologia de ponta para
oferecer o melhor desempenho. 

Características principais

Mova arquivos, imagens e vídeos
em massa até 8x mais rápido com
a tecnologia Intel® Thunderbolt™ 3

Armazenamento SSD superveloz
para inicialização rápida e recuperação
do modo de espera

Tecnologia PowerBridge,
que permite aos usuários
trocar baterias sem desligar
o equipamento

ThinkShutter opcional para
segurança de dispositivos*

O Windows 10 Pro para workstations
pode ajudá-lo a lidar com cargas de trabalho
avançadas, com proteção de dados
e desempenho a nível de servidor.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo
 

SSD

*disponível no ThinkPad P52s
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Soluções de acoplamento

Ecossistema de acessórios
Obtenha mais do seu investimento
em dispositivos

Serviços para sua tranquilidade

O dock ThinkPad Thunderbolt 3
com tecnologia Intel® é uma
solução de acoplamento incomparável.
Fornece desempenho de vídeo 4k
definitivo, com transferência de dados
extremamente rápida. Você pode contar
com a mais produtiva e compacta estação
de trabalho conectando seu notebook
ou tablet ao dock ThinkPad Thunderbolt 3.

Suporte ThinkCentre Tiny
para instalação sob a mesa

Uma solução atraente e que economiza
espaço, feita de aço de alta qualidade
e montada facilmente com quatro parafusos.
O suporte para montagem sob a mesa
otimiza o espaço, ao mesmo tempo que
proporciona uma solução segura para
proteger o PC Tiny.

Combinação de teclado e
mouse ultrafinos sem fio Lenovo

Livre-se dos dispositivos com fio adotando
a combinação completa de teclado e mouse
sem fio para um local de trabalho moderno.
O design de teclas silenciosas do teclado ajuda
você a se concentrar na tarefa atual. E o mouse
sem fio inclui um design elegante e recursos
precisos de controle que operam praticamente
em qualquer superfície.

O suporte Premier é um pacote de serviços
projetado para clientes que desejam evitar
a solução básica de problemas e enfrentar
tempos de espera e reparo mais curtos
e maiores taxas de reparo na primeira tentativa.

Trata-se de uma linha direta para suporte
telefônico de nível avançado, projetada
para agilizar a resolução de problemas.
O suporte Premier foi criado para oferecer
aos seus clientes a melhor experiência de
serviço disponível com nosso serviço de garantia
no local no dia útil seguinte Next Business Day.

Suporte Premier

Solução de acoplamento
ThinkPad Thunderbolt™ 3.0

Suporte ThinkCentre Tiny
para instalação sob a mesa

Combinação de teclado
e mouse ultrafinos sem fio Lenovo

Clique aqui para conhecer o ecossistema de acessórios Lenovo27 28
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A colaboração é absolutamente essencial nos espaços de trabalho modernos,
mas como você escolhe uma solução que atenda às suas necessidades de negócios?

Fatores importantes a serem considerados

Lenovo Unified Workspace

Benefícios comerciais do Lenovo Unified Workspace:

     Maximize o engajamento e a produtividade dos funcionários

     Permita a inovação na força de trabalho e nos negócios

     Incentive a relevância e a lucratividade

Fácil integração
com a atual
infraestrutura de TI

Serviços
de implantação
para facilitar
a fase de execução

Infraestrutura que garante
o máximo de tempo de atividade

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

O Lenovo Unified Workspace permite que as organizações
forneçam de maneira segura os aplicativos e conteúdos
certos para os usuários certos - a qualquer hora, em qualquer
local ou em qualquer dispositivo. Com isso, os usuários têm
a flexibilidade, as políticas e as ferramentas de que precisam
para ser mais criativos, produtivos e colaborativos.

29 30

Tecnologias de colaboração eficientes
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Solução Lenovo

Para uma infraestrutura de TI ágil, prática e econômica que execute todos
os aplicativos de colaboração, crie soluções de dados, armazene informações
de forma eficaz e desenvolva e entregue produtos com eficiência, a nuvem
é a resposta. Implante as soluções e aplicações de TI e responda mais
rapidamente às oportunidades que surgirem com as soluções de nuvem
da Lenovo e Microsoft. 

Quando combinadas com a abrangente suíte de serviços Lenovo
(os melhores sistemas com recursos avançados de Microsoft Hyper-V do setor),
as ofertas da Lenovo para Microsoft Hyper-V permitem que você não tenha
de ficar apelando para palpites na hora de usar a nuvem. E com a solução
proprietária de gerenciamento de rede xClarity™, você garante confiabilidade
e disponibilidade máximas.

Soluções de nuvem

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo31 32
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Gerenciamento inteligente
de reuniões

Dispositivos all-in-one
que ofereçam projetor,
áudio e câmera.

Compartilhamento de
conteúdo transparente
entre diferentes participantes

Suporte ao software
de reunião mais comum

Fatores importantes para escolher o dispositivo certo

Compacto e sem cabos

Qualquer espaço de trabalho moderno fica incompleto sem soluções de reuniões
inteligentes. Considerando-se que as reuniões são a norma; 15% do tempo coletivo
de uma organização é gasto em reuniões e mais de US$ 37 bilhões por ano são
gastos em reuniões improdutivas.4

 

97% das salas de reunião têm projetores/
monitores e telefones com viva-voz

Falta de suporte a videoconferência

    Experiência de usuário ruim para participantes remotos
    Hardware não conectado à plataforma de comunicações unificadas

Falta de otimização para colaboração

    1 apresentador apenas
    Histórico de reuniões de decisão/status
    Quadro de informações não conectado à tecnologia

4SAP Concur

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo33 34
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ThinkSmart Hub 500 

ThinkCentre
M910 Tiny

ThinkSmart Hub 500

Soluções Lenovo
O dispositivo Skype Room Systems all-in-one sob medida,
equipado com o Windows 10 IoT, é a chave para reuniões
mais eficientes. Comece na hora certa com apenas um toque,
ouça o que todos têm a dizer em alto e bom som e veja
a diferença que isso faz na eficiência e na produtividade da sua
organização. O processador Intel® vProTM possibilita recursos
de compartilhamento de conteúdo rápidos e sem fio, e o aplicativo
integrado Skype Room Systems oferece segurança com recurso
de bloqueio universal. O ThinkSmart Hub 500 possui:

 

 

Monitor com rotação de 360°, democratizando
a reunião para todos na sala 

Alto-falantes e microfones integrados, eliminando
a necessidade de alto-falantes e microfones separados
para salas de reunião
 
Porta de gerenciamento de cabos Lenovo, uma porta segura
para gerenciar cabos, ocultar fios e evitar acesso não autorizado.Aumente a produtividade

compartilhando conteúdo
e colaborando rapidamente

Suporta dispositivos
executando Windows 7,
Windows 8.1, Windows 10 Pro
e OSx.

 
(Agora disponível para iPad, tablet Android,
Chromebook e Linux)

Pronto para empresas
uma solução de sala com
desempenho, recursos
de segurança e capacidade
de gerenciamento com
tecnologia Intel® vPro™

ThinkCentre Tiny com Intel® Unite®

Comece sua reunião instantaneamente conectando-se
a uma tela grande através do seu dispositivo e do ThinkCentre
com Intel® Unite®.

Características principais

Custo

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

X
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Redução do tempo
de inatividade

O tempo de inatividade ocorre por várias razões,
incluindo tecnologia desatualizada, erro humano, falha
de armazenamento/energia e até desastres naturais.

Um estudo da IDC mostrou
um custo médio de US$ 70 mil
por hora de inatividade.5 

É essencial ter a infraestrutura de TI certa para
superar erros e ataques cibernéticos sem afetar
sua produtividade.
 

Um relatório mostra que o erro humano
representa até 22% do tempo de inatividade.6

Muitos erros humanos podem ser evitados com o investimento em
dispositivos corretos. Não deixe de procurar:

  

Erro humano/ataques
mal-intencionados

Cobertura conveniente
em caso de danos

Durabilidade para
suportar testes extremos
de temperatura, pressão,
poeira, umidade e vibração

Software pré-instalado
capaz de impedir ataques
de malware

Windows 10 Pro - para proteção 
contra roubo de credenciais
e acesso seguro a dispositivos
corporativos

5Redução do tempo de inatividade e perda de negócios, documento técnico da IDC 
6CLOUDSCENE
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Teclados de precisão

Com a precisão e a experiência do usuário sempre em mente, os teclados ThinkPad
assumiram a liderança. Todos os teclados ThinkPad são lendários pela experiência
de digitação que oferecem. O teclado de precisão em todos os modelos ThinkPad
possui layout espaçoso, com disposição eficiente para conforto, precisão
e feedback tátil.

 
E não é só isso: teclados ThinkPad são construídos para serem resistentes e a prova
de derramamento de líquidos acidentais, aumentando assim a confiabilidade
e protegendo o investimento dos clientes. Muitos modelos ThinkPad possuem
orifícios de drenagem para garantir que vazamentos acidentais de líquidos possam
ser drenados completamente. O recurso opcional de luz de fundo garante que
os usuários possam usar os ThinkPads confortavelmente à noite, sem incomodar
outras pessoas.*

 

Soluções Lenovo

*não disponível em todos os modelos

A proteção contra danos acidentais (Accidental Damage Protection, ADP)
pertence à família de serviços e complementos de proteção da Lenovo e complementa
os serviços de garantia da Lenovo com a opção de proteção contra surtos elétricos
não intencionais, derramamentos de líquidos, quedas ou colisões e danos ao LCD.

Proteção contra danos acidentais

Testes com especificações militares

Os dispositivos ThinkPad comprovadamente sobrevivem a variáveis
ambientais extremas, incluindo testes de temperatura, pressão, poeira,
umidade e vibração. Cada ThinkPad passa por cerca de 200 testes
rigorosos para garantir um sistema confiável para vários cenários de
uso no mundo real.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo39 40
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Soluções Lenovo

Corrupção de dados/
falha de armazenamento
A corrupção de dados e o crime cibernético causam 22% do tempo de inatividade.7
Degradação de dados é a corrupção gradual dos dados do computador devido
a um acúmulo de falhas não críticas em um dispositivo de armazenamento de dados.
Os dados são valiosos para qualquer organização, por isso é preciso ter o máximo
cuidado ao armazená-los.

Fatores importantes a serem considerados

Protege a identidade
do usuário

Soluções que garantem
backup de dados quase
em tempo real

Alerta quando há um
ataque ou ameaça
próximo ao dispositivo

Criptografia de toda a unidade
(Full Drive Encryption, FDE)
Serviço que fornece senhas para disco rígido
e segurança antifurto habilitadas de fábrica.
A Lenovo estima que a implementação manual
da criptografia possa exigir dos clientes uma
média de 120 minutos por dispositivo. A solução
reduz o tempo dos técnicos e da implementação
e oferece aos clientes uma solução confiável
de fonte única e economia de despesas.
Economiza o tempo valioso gasto pelo pessoal
técnico no local para executar a criptografia
em todos os dispositivos.

Lenovo Vantage

Habilita a segurança de Wi-Fi Lenovo,
que detecta e analisa em tempo real
quaisquer ameaças ou ataques próximos
e distingue entre redes legítimas e redes
possivelmente maliciosas e perigosas.
Isso mantém suas conexões livres de
elementos não convidados.

*Agora, instalado de fábrica em todos os sistemas Lenovo que executam
o Windows 10 Pro; os sistemas existentes receberam o Lenovo Vantage
como uma atualização automática em dezembro

!

7CLOUDSCENE
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O backup de dados on-line da Lenovo é fácil
de usar e inclui uma solução de backup
e recuperação on-line e automática para software.
Com essa ferramenta, as organizações e os grupos
de usuários podem compartilhar um pool
de armazenamento sem que o administrador
atribua o armazenamento a usuários específicos.

Backup de dados on-line 

Não requer despesas de capital com
hardware; baixo investimento inicial 
com despesas mínimas de manutenção

Em relação às abordagens baseadas
em fita, esta solução é mais eficiente,
menos intensiva para o operador
e menos propensa a erros humanos
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Autenticação multifatorial
aprimorada por hardware

Os notebooks ThinkPad estão integrados à solução Intel® Authenticate.
Isso dá à TI a flexibilidade de criar e implantar proteção de identidade
do usuário personalizada e fortalecida para acesso ao domínio corporativo,
à rede e à VPN. Ela fornece uma simples ferramenta de inscrição
de autoatendimento que os usuários finais podem começar a aproveitar
rapidamente, eliminando as chamadas para o setor de TI.

Identidade rápida on-line 

A identidade rápida on-line autentica
e envolve suas credenciais on-line com
três camadas de segurança enquanto você
trabalha no ThinkPad. Essa solução global
gera maior segurança para serviços
on-line, reduz os custos para as organizações
e é mais simples e segura para os usuários.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo43 44
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Falha de energia e rede
Falhas de energia e rede podem ter efeitos adversos em seus negócios
e resultar em um tempo de inatividade frustrante, levando a custos mais altos
e eficiência reduzida. O Gartner® estima o custo médio por hora de inatividade
para redes de pequenas e médias empresas em US$ 42 mil8. Diante disso,
como você pode evitar que o tempo de inatividade afete sua eficiência?

Fatores importantes a serem considerados

Assistência em caso
de travamento do
sistema

Tecnologia
de refrigeração
inteligente

Taxa de
resposta
rápida

Tecnologia de resfriamento em dispositivos Lenovo

Soluções Lenovo

A estratégia “sem travamentos” fornece assistência através do
Lenovo Vantage, que reconhece quando o sistema trava, informa
e mostra as informações de falha aos usuários e envia dados de
diagnóstico para a equipe de suporte, que então resolve o problema.
O sistema de mensagens inteligentes do Lenovo Vantage monitora
a integridade do sistema e notifica os usuários se algum aplicativo
ou driver estiver travando, garantindo que os funcionários nunca
percam a eficiência devido ao tempo de inatividade.

Lenovo Vantage

*Agora, instalado de fábrica em todos os sistemas Lenovo que executam o Windows 10 Pro;
os sistemas existentes receberam o Lenovo Vantage como uma atualização automática em dezembro

8NetworkWorld da IDG
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Ficar frio e trabalhar de forma eficiente sob pressão
são qualidades valiosas nos negócios. A tecnologia
de refrigeração dos ThinkPads e o mecanismo de
refrigeração inteligente (Intelligent Cooling Engine,
ICE) do ThinkCentre garantem que você possa
fazer isso, mantendo as temperaturas em um nível
ideal para a computação de alto desempenho e,
ao mesmo tempo, controlando cuidadosamente
do consumo de energia. Isso permite que os
ThinkPads sejam até 15% mais frios e 10% mais
silenciosos quando um usuário está trabalhando
com o ThinkPad no colo. E o modo de acústica
no ThinkCentre resfria o dispositivo e proporciona
um desempenho ainda mais silencioso, tornando-o
perfeito para uso em escritório.

Erro humano/
ataques

mal-intencionados

Automação
da TI

Velocidade

Gerente
de reuniões
inteligentes

Tecnologias
de colaboração

eficientes

Falha
de energia

e rede

Otimização
do espaço
de trabalho

CustoRedução
do tempo de
inatividade

Corrupção
 de dados/

falha de
armazenamento

Desempenho

Dispositivos
corretos



Automação da TI

Com automação implementada estrategicamente, a TI pode  
fornecer uma vantagem competitiva 
 à sua organização.  A automação de TI ajuda a reduzir

o tempo gasto em tarefas rotineiras e acelera o processo

de implantação. Assim, promove um melhor gerenciamento

e upgrades mais fáceis.
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A automação de TI ajuda a responder mais rapidamente às mudanças
nas necessidades de negócios, o que melhora a capacidade de desenvolver
e integrar rapidamente aplicativos, dados e fluxos de trabalho que
suportem novos requisitos de negócios. Com a tecnologia Intel® Active
Management Technology, as equipes de TI podem aplicar remotamente
patches de segurança ou atualizações de software, reparar um sistema
ou recuperar um sistema fora de banda comprometido.

Custo - Reduza continuamente
os custos de TI
Simplifique os processos de negócios de maneira econômica. A implantação
de opções de autoatendimento aos usuários para as tarefas de suporte executadas
com mais frequência pode permitir que as empresas se concentrem em fornecer
um desempenho mais alto de nível de serviço de TI com a infraestrutura certa.

Desempenho - Forneça níveis
melhores de serviço de TI em
suporte aos negócios

Velocidade - Responda mais
rapidamente às mudanças nas
necessidades de negócios

Substitua o trabalho manual pela automação e melhore o desempenho
dos elementos operacionais de TI que suportam o processo de negócios.
Estabeleça recursos de gerenciamento de ponta a ponta para fornecer
melhor desempenho operacional de TI e aumentar a eficiência do trabalho.

Os três principais fatores que
a automação de TI viabiliza são:

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo49 50

Automação
da TI

Velocidade Custo

Desempenho

Erro humano/
ataques

mal-intencionados

Gerente
de reuniões
inteligentes

Tecnologias
de colaboração

eficientes

Falha
de energia

e rede

Otimização
do espaço
de trabalho

Redução
do tempo de
inatividade

Corrupção
 de dados/

falha de
armazenamento

Dispositivos
corretos



Provisionamento básico com Lenovo ADS
e Windows AutoPilot*

Os dispositivos Lenovo podem ser habilitados para suportar o Windows
AutoPilot, acelerando o processo de implantação e configuração de novos
dispositivos. O registro básico através do AutoPilot para o pacote de produtos
da Microsoft, junto com o serviço de implantação avançada da Lenovo,
oferece a capacidade de personalizar a implantação. Isso acaba com a
necessidade da TI de executar tarefas de criação de imagens e automatiza
a experiência imediata de geração de imagens de negócios.

Soluções Lenovo

Pré-instalações personalizadas

A Lenovo tem a capacidade de oferecer pré-instalações padrão para
imagens personalizadas. Uma das mais novas pré-instalações personalizadas
Ready to Provision Plus (RTP+) permite adicionar até cinco aplicativos à imagem.

Armazenamento e recuperação de imagem
com Lenovo Cloud Deploy

As soluções Lenovo Cloud Deploy fornecem a melhor experiência
de restauração, implantação e recuperação, com capacidade de armazenar
imagens na nuvem e ter acesso a elas em qualquer lugar, a qualquer hora.

Provisionamento total com as principais parcerias EMM

A parceria estratégica global da Lenovo com a Mobilelron EMM garante
o provisionamento seguro e simplifica o gerenciamento de dispositivos
de ponto de extremidade. Ela incorpora identidade, contexto e aplicação
de privacidade para definir o nível apropriado de acesso a dados e serviços
de negócios. A Mobilelron protege os dados em repouso no dispositivo
móvel, em aplicativos móveis, desktop e no armazenamento em nuvem.
Além disso, a plataforma Mobilelron EMM protege os dados conforme eles
se movem entre a rede corporativa, os dispositivos e vários repositórios
de armazenamento na nuvem e no local.

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

Apenas nos modelos CTO
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Lenovo Vantage - Aproveite os recursos
incorporados dos PCs Think
 
O Lenovo Vantage descomplica a experiência de usar PC e faz com que seja
mais fácil para os clientes obter o máximo de seus dispositivos Lenovo.
Ele é um novo aplicativo que substitui o Companion e muitos outros aplicativos
da Lenovo, combinando suas funções e adicionando novos recursos para que
os usuários possam proteger e personalizar fácil e automaticamente seus PCs.
Vários recursos de automação reduzem a quantidade de tarefas rotineiras
e comuns que um departamento de TI precisa executar. Os sistemas Lenovo
que executam o Windows 10 Pro receberão automaticamente o Lenovo Vantage
como uma atualização automática, e esse será o único aplicativo da marca
Lenovo instalado de fábrica nos sistemas mais novos.

Atualização do sistema: verifique se há novas atualizações
de software e drivers para o seu computador

Personalização: obtenha informações e recomendações úteis
com base no seu dispositivo e na maneira como você o usa

Segurança de Wi-Fi Lenovo: detecta e analisa, em tempo real,
quaisquer ameaças ou ataques que estejam presentes nas proximidades
do notebook, permitindo distinguir entre redes legítimas e redes
perigosas, possivelmente maliciosas

A t u a l i z a ç ã o
d o  s i s t e m a

S e g u r a n ç a
d e  W i - F i
 

P e r s o n a l i z a ç ã o

Suas características incluem:

Clique aqui para conhecer as soluções Lenovo

O centro de recursos de implantação Think do site Lenovo.com
é um portal para fornecer conteúdo e documentação para clientes
que estão executando suas próprias implantações de sistemas
operacionais de produtos corporativos da Lenovo. Os recursos
visam tornar esse processo o mais rápido e fácil possível.

Recursos de implantação Think
Aproveite nossa experiência gratuitamente

Cartões de receita de implantação: um ponto de partida ideal
ao iniciar o desenvolvimento de uma imagem personalizada
em um novo Lenovo ThinkPad, ThinkCentre ou ThinkStation.

Pacotes de drivers SCCM: a maneira mais rápida e fácil de
adicionar os drivers de hardware necessários à sua implantação.  

Recursos de engenheiro de implantação: consulte documentos
técnicos, ferramentas e links para materiais de referência úteis
para o processo de implantação.

Ferramentas comunitárias: inclui uma ferramenta para obtenção
de drivers e uma matriz de software para administradores
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razões  

Reconhecida
ao redor
do mundo

Expertise
em diversas
categorias

Confiança em
nossos produtos

Tecnologia
impulsionadora
de negócios

Rede de
suporte flexível

Conclusão
A Lenovo oferece as melhores soluções da categoria para tornar realidade o local
de trabalho organizacional eficiente. Com dispositivos que permitem a otimização
do espaço de trabalho para serviços de automação de TI, nós preenchemos a lacuna
entre os requisitos do usuário e as implantações de TI.

A Lenovo possui um rico legado de mais de três décadas desenvolvendo produtos,
soluções e serviços de TI poderosos e avançadíssimos para consumidores, pequenas
e médias empresas e grandes corporações ao redor do mundo. Amparada por sua
profunda experiência e por uma rede global de profissionais treinados e certificados
em serviços técnicos, a Lenovo deve ser sua primeira escolha para levar eficiência
ao local de trabalho.

pelas quais a Lenovo faz a diferença


