Cinco razões
para transformar
seu espaço
de trabalho hoje!

Um local de trabalho eficiente
e moderno não é mais apenas
uma opção.
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3

80%

*

Mais de
dos millennials dizem
que tecnologia no local
de trabalho influenciaria
na decisão de aceitar
um emprego

2

60%*

Mais de
da força de trabalho
preferiria receber
vantagens de alta
tecnologia no trabalho
versus vantagens
de baixa tecnologia,
como uma mesa de
pingue-pongue e
alimentação grátis

50%*

Mais de
dos funcionários
esperam trabalhar
em um escritório
inteligente nos
próximos cinco anos

DOCK

4 46%*

Não apenas os jovens; mais de

da força de trabalho
está procurando tecnologias
de realidade aumentada/realidade
virtual (Augmented Reality/Virtual
Reality, RA/RV) para ter um
melhor desempenho no local
de trabalho

53

5*

em cada
funcionários
acreditam que a tecnologia
tornará obsoleta a conversa
cara a cara

A digitalização redefiniu a maneira como as organizações
funcionam e planejam estratégias digitais em seus escritórios.
Os locais de trabalho digitalizados aumentam a produtividade
e aprimoram a experiência de trabalho de todos os funcionários,
auxiliando na retenção da força de trabalho.

*Fonte: Estudo “Escritório do futuro”, da Intel®

Os benefícios de um local de trabalho moderno

Acesse conteúdos
e conecte-se com
pessoas usando
qualquer dispositivo

Compartilhe, desenvolva
e comunique ideias de maneira
eficiente entre locais

Capacite a colaboração
e conferências com a equipe

Estenda o acesso
altamente seguro
a aplicativos e dados

Reduza a carga e a
complexidade da TI

Atraia e
retenha o
talento certo

Modernize seu local de trabalho utilizando a linha
Think equipada com Windows 10 Pro
Utilização de espaço ideal
com o ThinkCentre Tiny, SFF e TIO
Chega de perder espaço na mesa com desktops
imensos. O ThinkCentre Tiny, o ThinkCentre SFF
e o ThinkCentre Tiny-in-one (TIO) da Lenovo
fornecem uma potência de processamento
impressionante, economizando energia elétrica
e eliminando a bagunça.

Flexibilidade, desempenho e segurança
inigualáveis no ThinkPad série X1
ThinkCentre M910 com Tiny-in-One

Reduza o tempo de inatividade com
dispositivos ThinkPad equipados com
a 8ª geração de processadores Intel®
Core™ vPro™. Os dispositivos ThinkPad
vêm com recursos robustos de
segurança e conectividade, incluindo
o Windows Defender Antivirus
e o Windows Defender System Guard,
bateria de longa duração e tecnologia
de refrigeração inteligente, que
garantem a redução da taxa de falhas
e o aumento do desempenho do
dispositivo.

Mais valor com dispositivos
e acessórios Think

ThinkPad X1 Yoga

Experimente os dois monitores 4K,
o carregamento rápido e a transferência
de dados com o Dock ThinkPad
ThunderboltTM 3 turbinado pela
tecnologia Intel® ThunderboltTM 3.

ThinkCentre Tiny
VESA Mount II

Monte o seu Tiny de forma eficiente
e segura com o acessório de montagem
ThinkCentre Tiny VESA Mount II.
Use-o sozinho ou com outras opções
para se adaptar ao seu ambiente
de trabalho.

ThinkPad
ThunderboltTM
3.0 Dock

Gerencie reuniões de maneira
inteligente com o ThinkSmart Hub

ThinkSmart Hub 500

O ThinkSmart Hub 500 é uma solução
compacta e cheia de recursos para
reuniões. Entre eles, o dispositivo
Skype Room Systems all-in-one,
equipado com o Windows 10 IoT.
permite recursos de compartilhamento
de conteúdo rápidos e sem fio.
Além de alto-falantes e microfones
integrados, eliminando a necessidade
de dispositivos separados em salas
de reunião.

Melhor colaboração
com o ThinkCentre Tiny
Comece sua reunião
instantaneamente
conectando-se sem fio
a uma tela grande através
de seu dispositivo
e do ThinkCentre M910
com Intel® Unite®.
ThinkCentre M910 Tiny

Experiência de trabalho
contínua com as soluções
de nuvem Lenovo
A Lenovo oferece várias
arquiteturas de referência de
nuvem para atender às suas
necessidades de negócios.

Torne seu local de trabalho mais eficiente, produtivo e inteligente
com dispositivos ThinkPad equipados com o Windows 10 Pro.
Para mais informações, acesse www.lenovo.com
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