
ENTÃO, POR QUE ESCOLHER A ARUBA?

Saiba mais sobre por que a Aruba é a melhor aposta para o seu negócio.
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TRANSFORME A AUTOMAÇÃO 
EM SUA ALIADA.

74%

das PMEs melhor geridas priorizam
a inovação e a inteligência
nas suas operações. 740% da equipa de TI de pequenas e médias

empresas serão 'generalistas' até 2021,
podendo trabalhar igualmente em
questões técnicas e em estratégia
de negócios.6

Até o final de 2020,
da implantação de IA será em 
automação de TI, marketing, 
experiência do cliente e 
cibersegurança.8

 
35%30% PMEs em crescimento automatizarão 

seus processos de negócios e terão 
algumas tarefas conectadas por 
meio de sistemas automatizados 
de fluxo de trabalho em 2020.8
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TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE, 
NÃO MAIS ÁRDUA.

das PMEs usam soluções UCC 
(Unified Communications and Collaboration) 
para compartilhar documentos e ideias a 
qualquer momento, em qualquer lugar.5

80%

Mais de 
das PMEs em crescimento irão 
priorizar a aceleração da digitalização 
em 2020.4

25%
móveis para aprimorar 
das PMEs usam soluções

a produtividade dos funcionários.
74%

Concentre-se na CLOUD.

CLOUD IS GROWINGA CLOUD está em expansão

Valor investido pelas as PMEs em
serviços de Cloud pública. 2
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82% % das PMEs acreditam que a Cloud 
é crucial para o crescimento de 
seus negócios.3

US$ 330BILHÕES
US$ 182

2012 2022 (projetado)

AUMENTO NO INVESTIMENTO CRUCIAL PARA O CRESCIMENTO 

Em 2020,78%
irão adotar definitivamente

1

41%
das PMEs preferem a Cloud por
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Concentre-se na CLOUD.Concentre-se na 

Quer ser competitivo?

SIGA 3 TENDÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS

OS LOCAIS DE TRABALHO EVOLUÊM

TRABALHE A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR 

A TI ESTÁ A EVOLUIR PRIORIZE A INOVAÇÃO

A INTELIGÊNCIA É IMPORTANTEADOTE A AUTOMAÇÃO

MELHORAR A PRODUTIVIDADE

Como profissional de TI você tem múltiplas opções e a tarefa de fazer mais 
com menos. A boa notícia é que pode tornar sua empresa mais simples,

inteligente e segura, seguindo estas três tendências.

A Cloud não é apenas algo bom de existir - é crucial. Não pode ficar indiferente ao à 
redução de custos operacionais, maior eficiência de TI e capacidade de expansão.

As organizações bem-sucedidas confiam na Cloud para suas operações diárias.

terem recursos e orçamentos limitados

alguma forma de computação na Cloud.

Empresas de todos os tamanhos estão a aproveitar a tecnologia inteligente para criar
ambientes de trabalho mais intuitivos e centrados no ser humano.

A tecnologia inteligente capacita a colaboração. Ela permite que os funcionários façam o
seu trabalho a qualquer hora, em qualquer lugar, nos dispositivos de sua preferência.

Proporciona também a criação de novas ofertas de serviço e melhores experiências para o cliente.

A automação está aqui para facilitar a sua vida. Elimina tarefas rotineiras e de baixo valor
acrescentado, libertando-o para se focar no crescimento do seu negócio.

As soluções de rede geridas pela Cloud da Aruba são a maneira
simples, inteligente e segura de preparar seus negócios para o sucesso.

Obtenha gestão de painel único, insights inteligentes e solução de problemas
automatizada para a sua rede. Deixe os clientes, utilizadores e a TI felizes.




