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Mobilidade para
a força de trabalho

A força de trabalho de hoje é impulsionada por tecnologias e dispositivos
inteligentes. As organizações passaram a se equipar pensando na produtividade
durante a locomoção. Seja em uma rotina de viagens, ou na transição entre
salas na empresa, a força de trabalho móvel deve ser capaz de desempenhar
o melhor em todos os momentos.

Apesar da definição óbvia de mobilidade, ou seja, dispositivos fáceis
de transportar, a mobilidade da nova era é muito mais do que isso.
Espera-se que os dispositivos móveis tenham recursos de processamento
incomparáveis, durabilidade superior, segurança total e se tornem cada vez
mais acessíveis e fáceis de manter. E a infraestrutura de TI deve fornecer
flexibilidade para os funcionários trabalharem em qualquer lugar, a qualquer
hora e da maneira que precisarem, sem comprometer a segurança
e o controle da TI.

“A força de trabalho móvel global deverá aumentar para 1,87 bilhão
de pessoas ou 42,5% da força de trabalho global em 2022, acima
dos 38,8% de 2016" - RCR Wireless

 
É nesse ponto que a Lenovo entra em ação. Quando se trata de apoiar
sua força de trabalho móvel, nós fornecemos as soluções do inicio ao fim.

• Oferecemos inúmeros dispositivos que atendem às necessidades tanto
   de funcionários móveis quanto de profissionais de TI.

• Garantimos a segurança de todos os dados.

• Equipamos a empresa para que seus funcionários possam trabalhar
  em qualquer lugar, a qualquer hora e da maneira que for preciso
  com a infraestrutura em nuvem da Lenovo.
     

Clique aqui  para explorar a linha completa de soluções Lenovo.
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A segurança tem múltiplas facetas. Com uma força de trabalho móvel, há sempre
riscos iminentes de roubo de dispositivos, acessibilidade de dados, ataques de malware
e outras questões de segurança. Por isso, a TI não pode perder de vista ou perder
o controle de nenhum dispositivo.

Para os funcionários da nova era, as aplicações móveis são de extrema ajuda.
Elas ajudam a conectar funcionários espalhados por aí, incentivam a comunicação,
a colaboração e a transferência de conteúdo de forma contínua e eficaz.
 

Os dispositivos criados para funcionários móveis precisam ser elegantes sem que
isso comprometa as funcionalidades ou desempenho. Eles também precisam ter
opções de conectividade avançadas e ser duráveis o suficiente para gerenciar
os desafios do dia a dia.

Segurança móvel

Dispositivos móveis

Soluções de infraestrutura para
implantação de aplicativos móveis

Clique aqui para explorar a linha completa
de soluções Lenovo.

Mobilidade nem sempre significa viajar. Refere-se também
aos funcionários que estão constantemente em movimento
no escritório - dentro e fora de salas de reunião ou indo
e voltando dos edifícios de um grande campus. A mobilidade
também se refere ao crescente número de funcionários que
estão optando por trabalhar em casa. Viabilizar essa força
de trabalho móvel exige uma preparação cuidadosa
da infraestrutura de TI.
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Tela
Longas horas de trabalho
no computador são uma
realidade, portanto, é ainda
mais importante os olhos
ficarem confortáveis e livres
de estresse. As telas precisam
ser nítidas, ter cintilação mínima
e a quantidade certa de brilho
para manter a produtividade
por mais horas.

Desempenho
A força de trabalho móvel precisa ter
bom desempenho aonde quer que esteja,
sem nunca precisar escolher entre
performance e portabilidade.
Os elementos-chave para o desempenho
ideal dos dispositivos móveis incluem
processadores poderosos, gráficos
imersivos, memória RAM adequada, 
tela grande e bateria de longa duração.

Conectividade
A força de trabalho móvel
precisa estar sempre conectada.
A rápida banda larga móvel
garante que os usuários estejam
sempre conectados a todos
os seus dados e aplicativos na
nuvem por meio de:

Dispositivos móveis
Os principais aspectos
de um bom dispositivo móvel

HD

Durabilidade
A durabilidade de um dispositivo móvel
depende da sua construção. Para a força
de trabalho móvel, é muito importante
que os dispositivos resistam a colisões
e quedas diárias e sobrevivam a inconstâncias
dos locais remotos, como temperatura
e outros fatores.

Clique aqui para explorar a linha
completa de dispositivos
móveis Lenovo

LTE-A (4G)
Sem fio tribanda
NFC opcional
Portas de acoplamento

Segurança
Os PCs empresariais demandam
várias camadas de segurança,
dentre elas, criptografia de dados,
prevenção contra roubo e perda
e proteção contra uso não autorizado.
Torne a segurança simples com
recursos como:

Leitor de impressão digital 
Login de reconhecimento facial 
Criptografia de disco rígido 
Proteção física e de portas
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Dispositivos móveis
Por que escolher
a Lenovo? 

Clique aqui para explorar a linha completa
de dispositivos móveis Lenovo 

Os melhores materiais 
Os dispositivos da Lenovo contam com
uma tampa superior, composta por espuma
de fibra de carbono entre duas camadas
de fibra de carbono, que resulta em um
dispositivo muito mais fino e leve.

Inovação incomparável
Todos os dispositivos Lenovo vêm com
engenharia e inovação superiores, como
conectividade Wi-Fi aprimorada, para
permanecerem conectados em qualquer lugar
e o Owl Wing Cooling, que oferece aumento
de 38% no fluxo de ar para um melhor
resfriamento e uma taxa menor de falhas.

Segurança 360°
A Lenovo oferece a melhor segurança
da categoria, com recursos perfeitos para
o hardware do dispositivo, como o leitor
de impressões digitais Match-on-Chip
e o módulo de plataforma confiável
discreto (dTPM).

Longa duração da bateria
Com sua bateria interna de 3 células e baterias
externas que podem ser trocadas durante
o funcionamento, os dispositivos Lenovo oferecem
horas prolongadas de duração da bateria e cargas
únicas que duram quase um dia inteiro.
A opção de carregamento rápido carrega
o dispositivo de 0% a 80% em menos de 1 hora.
 

360°
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ThinkPad série X1
O ThinkPad série X1 oferece os produtos mais finos, leves e elegantes, proporcionando
agilidade incomparável, produtividade contínua e experiências mais inteligentes.
Seus recursos aprimorados permitem que a força de trabalho – que exerce suas funções
principalmente fora do cubículo – seja mais produtiva. Esses são alguns diferenciais:

Leve e fácil de transportar

Clique aqui para explorar a linha completa
de dispositivos móveis Lenovo

Tablet ThinkPad X1

Dispositivos móveis
Escolha a Lenovo de olhos fechados, pois nossos produtos
são construídos com os mais altos padrões de qualidade
e segurança para que você possa se concentrar em seus
negócios. E tudo isso se traduz em mais confiabilidade.
Dos testes com especificações militares usados
nos ThinkPads até a sequência de testes às quais
submetemos nossos servidores e outros PC's, 
garantimos que nossos produtos façam jus
à sua reputação, de modo que a força
de trabalho móvel possa se manter
produtiva o tempo todo.

Soluções da Lenovo

Longa duração da bateria

Ótima conectividade

Recursos de segurança
robustos***_
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ThinkPad T480

Dispositivos móveis
Soluções da Lenovo

ThinkPad série T
O ThinkPad série T foi projetado com design superior, oferecendo o desempenho
e a durabilidade que os usuários mais exigentes necessitam. É ideal para a força
de trabalho móvel que precisa de verdadeiros notebooks de classe empresarial
para acompanhar sua rotina de trabalho, a qual acontece em qualquer lugar.
O ThinkPad série T aumenta a produtividade com recursos como:

Segurança incomparável***_

Longa duração da bateria

Ótima conectividade

Processadores Intel Core™ 
até 8ª geração
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Click here to explore the complete range 

Segurança móvel Segurança em 360º

Nosso hardware e software comprovaram
seu lugar entre os mais seguros de todo
o setor e a escolha ideal para empresas
que tomam decisões com base em fatos.
Nossa cadeia de recursos e tecnologias
de segurança 360º oferece proteção
máxima para os dispositivos. Controle de acesso de usuários

Assegura o acesso ao PC apenas por pessoal autorizado.

Autenticação multifatorial
O reconhecimento biométrico de impressão digital da Lenovo garante
gerenciamento de acesso simplificado e segurança robusta. Como líder
em autenticação multifatorial, a Lenovo também oferece em seus dispositivos
os seguintes recursos:

Leitor de impressão digital Match-on-Chip (MOC): a tecnologia de impressão
digital mais segura para PCs, pois as credenciais biométricas são armazenadas
em um chip separado, que as torna praticamente invioláveis.

-
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Fortaleça ainda mais a autenticação com o Intel® Authenticate, que oferece
flexibilidade para criar e implantar políticas de autenticação multifatoriais
reforçadas e personalizadas que fazem vigorar a proteção de identidade
dos usuários no acesso ao domínio corporativo, à rede e à VPN; protegendo
identidades e dados. A solução Intel® Authenticate fornece uma simples
ferramenta de inscrição de autoatendimento que os usuários finais podem
começar a aproveitar rapidamente, eliminando os chamados
aos profissionais de TI.
 

-



Proteção física
Evitando o roubo de dados por USBs ou outras
portas de acesso nos PCs da empresa.

Proteção USB inteligente
Bloqueia a capacidade de transferência de dados
da porta USB. Contudo, mantém as portas funcionais
para dispositivos de entrada, como mouse e teclado.

Protetor de câmera
O protetor de câmera integrado garante
privacidade. O recurso ThinkPad Glance
permite o bloqueio automático através
da câmera IV quando o usuário está longe
do PC. Pode ser controlado pelo
departamento de TI local para ser
bloqueado em determinados
intervalos.

Proteção de dados
Evitando roubo e perda de informações.

Clique aqui para explorar a linha completa
de ofertas de segurança móvel Lenovo
 
 

Segurança em 360º

Segurança móvel

Bloqueio de chassi
Um mecanismo de trava com chave evita o roubo
de componentes, como discos rígidos e placas de vídeo.

 

Criptografia de toda a unidade (Full Drive Encryption, FDE)
Criptografia de disco rígido para evitar acesso não autorizado a dados
por meio de ataques sofisticados.

O chip dTPM 2.0 criptografa os dados do usuário no PC.

Backup de dados online (Online Data Backup, OLDB)
Comparado aos arquivos de fita, o backup de dados de negócios
online oferece automaticamente mais velocidade e facilidade de uso. 
Além disso, aproveite a integração SSD profissional com
o Intel Remote Secure Erase da Intel®
Active Management Technology (AMT).

 

Retenção de disco rígido
Quando uma unidade de disco rígido é substituída
através da garantia, esse serviço complementar
permite que a empresa mantenha
a unidade original.
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Clique aqui para explorar a gama completa
de ofertas de segurança móvel Lenovo

Segurança móvel

Intel
Os dispositivos Lenovo equipados com processadores Intel® Core™ de 8ª
geração estão habilitados com a Intel® Active Management Technology,
que permite que profissionais de TI gerenciem computadores remotamente
e fora de banda. A parceria entre Lenovo e Intel® garante que os dispositivos
tenham gerenciamento de acesso simplificado com segurança robusta para
a força de trabalho móvel.
 

 
 

Gerenciamento de dispositivos móveis

MobileIron
A parceria estratégica global de gerenciamento de mobilidade empresarial
entre Mobilelron e Lenovo garante o provisionamento seguro e simplifica
o gerenciamento dos dispositivos de ponto de extremidade. 
Os recursos do Mobilelron incluem:

     
• Uma plataforma para proteger dispositivos
• 75% mais rapidez no provisionamento de configurações e dispositivos seguros
• Segurança para ponto de extremidade, rede, aplicativo e nuvem

Segurança em 360º
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Acesso contínuo
Aplicativos tradicionais do Windows
e aplicativos de nuvem privada
ou pública reunidos em um só espaço
de trabalho para o usuário.

Experiência tranquila
Uma experiência consistente
em máquinas emitidas por empresas
ou dispositivos móveis/BYOD

Fácil integração
Disponível no local com sua
infraestrutura existente ou
como uma solução hospedada
gerenciada pela Lenovo.

Liberdade de escolha de SO
Funciona da mesma maneira
em Windows 7, Android, iOS,
Mac OS ou Windows 10.
 

Clique aqui para explorar a linha completa
de ofertas de segurança móvel Lenovo
 

Segurança móvel

Lenovo Unified Workspace
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, sua força de trabalho tem a flexibilidade, as políticas e as
ferramentas necessárias para ser mais criativa, produtiva e colaborativa.

Segurança em 360º
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Infraestrutura
de nuvem Lenovo
para implantação
de aplicações móveis

Soluções de nuvem Lenovo

As organizações estão confiando mais em soluções de nuvem para melhorar
a eficiência da infraestrutura, reduzir os custos operacionais e alcançar mais
clientes. Ao transformar como o conteúdo é criado e entregue, a computação
em nuvem transformou a maneira como as organizações funcionam.
Uma boa infraestrutura de nuvem é capaz de implantar rapidamente soluções
e aplicações de TI e responder mais rapidamente a oportunidades emergentes.

Quando combinadas com a abrangente suíte de serviços Lenovo (os melhores
sistemas com recursos avançados de Microsoft Hyper-V do setor), nossas ofertas
de cloud para Microsoft Hyper-V significam o fim das incertezas na hora de usar
a nuvem. Com base nas necessidades individuais de mobilidade, a Lenovo oferece 
soluções que incluem ThinkAgile, SUSE, RedHat, VMWare. 

Clique aqui  para explorar a linha completa
de soluções de nuvem Lenovo
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Segura e escalável
A segurança é a principal prioridade, pois afeta não
apenas os dados armazenados na nuvem, mas também
pode colocar em risco os dados de toda a empresa.
Além disso, as soluções em nuvem devem ter capacidade
de fácil expansão para atender às necessidades das
empresas conforme elas evoluem e crescem.

Sempre disponível
As organizações precisam de soluções em nuvem que estejam sempre
operacionais e com tempo mínimo de inatividade. O Lenovo XClarity
remove a complexidade da infraestrutura de TI. Ele é um aplicativo de
gerenciamento de sistemas de hardware rápido, flexível e escalável, que
permite aos administradores implantarem a infraestrutura com mais rapidez
e menos esforço. O aplicativo se integra perfeitamente a servidores
Lenovo, Flex System, redes RackSwitch e armazenamento série S.

Gerenciável com custos operacionais reduzidos
A capacidade de gerenciamento de um sistema - que inclui
a simplicidade e a velocidade com as quais um sistema
é reparado e mantido - é essencial. Ao implementar uma
solução em nuvem ágil, os clientes podem aproveitar novas
frentes de TI para reduzir as despesas de administração.

Inovação e melhor experiência de usuário
A Lenovo possui investimentos conjuntos significativos em integração
de produtos, interoperabilidade e recursos projetados para melhorar
a prestação de serviços de TI e garantir que nossas soluções sejam
totalmente integradas, testadas e otimizadas. Além disso, melhor
segurança, conformidade, controle e acesso remoto fornecem uma
experiência de usuário aprimorada.

Longa história de parceria
Com anos de colaboração, a Lenovo garante serviço
e suporte abrangentes, que simplificam as mudanças
através de um amplo portfólio de soluções
personalizáveis e comprovadas em ambientes
reais de clientes.
 

Infraestrutura
de nuvem Lenovo
para implantação
de aplicações móveis
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Conclusão
A Lenovo permite que a força
de trabalho móvel esteja preparada
para o futuro por meio de constantes
inovações e atualizações. 
Veja algumas de nossas características 
que abraçam o que vem pela frente:

Equipamento poderoso, com desempenho
excepcional e design ultraleve
Produtos impressionantes e poderosos, com desempenho
incomparável e muita elegância.

Gráficos e tela de alta qualidade
HD 620 (GT2), 8 GB + canal duplo para gráficos integrados,
HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.2 para telas montadas na cabeça de 90Hz
e Bluetooth 4.0 para acessórios, recursos inigualáveis como a placa
de vídeo integrada Intel - suportam as tecnologias mais atuais como
realidade aumentada e realidade virtual (AR/VR).

Suporte para AR/VR
Os dispositivos inteligentes da Lenovo oferecem experiências de realidade
aumentada baseadas na tecnologia Tango, com aplicativos abrangentes
de educação e design. Alguns de nossos produtos, como o ThinkPad série T,
o ThinkPad série L e o Lenovo V730, suportam os ambientes de realidade
virtual a nível de hardware.
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www.lenovo.com

Linha legal da marca

pelas quais a Lenovo faz a diferença

Intel e o logotipo Intel são marcas registradas da Intel Corporation
ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países.
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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


