
Digital Workplace

Workplace Híbrido
mais mobilidade,
melhor produtividade

Claranet      Digital Workplace

A continuidade dos negócios e o aumento da produtividade dependem cada vez mais da capacidade
de um Workplace preparado para contextos desafiantes, que exigem das organizações agilidade e mobilidade.
As soluções de Workplace Híbrido são a principal resposta a estes contextos, garantindo às empresas e aos colaboradores maior 
liberdade na escolha do local de trabalho, em função das necessidades do momento – seja no escritório, ou em modo remoto.

Como migrar para um Workplace Híbrido realmente eficaz? 
A eficácia de um Workplace Híbrido depende sobretudo da identificação correta das necessidades de cada organização
e da qualidade da implementação. A abordagem da Claranet cumpre esses requisitos e emprega as melhores metodologias
de implementação e organização.

Processo de conceção de Workplace Híbrido, com uma abordagem “fast-change”,  
pensada para pessoas e organizações.
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Workplace Digital:
• M365 & Google Workplace

Setup Tecnológico:
• Consultoria
• Migração

Projetos de Change
Management:
• Metodologia PROSCI

Serviços Inteligentes:
• Change Management as a Service
• Suporte Utilizador

Protótipos Rápidos:
• Automação
• Apps
• Agentes Virtuais
• Analítica & IA

Workshops:
• Trabalho Remoto
• Segurança
• Identidade
• Compliance
• Gestão de Endpoint
• MS Teams

Adoção Digital
Cultura Digital

Desenho do Workplace Digital •
Windows Virtual Desktop •

Telemedicina •
Trabalho Remoto •

Segurança da Informação •
Certificação Digital •

Governance •
...

https://www.claranet.pt/
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Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt

Sobre
a Claranet

  Fundada em 1996
  430M€ de faturação anual (€ 120M em Portugal)
  Mais de 6.500 Clientes empresariais
  Operações em 10 países (PT, UK, ES, FR, DE, NL, IT, CH, BR e USA)
  Mais de 2.500 colaboradores em 24 escritórios
  45 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal

Porquê a Claranet?
•   Grupo Internacional com 30 anos de experiência na área de produtividade e ambientes de Workplace

•   Âmbito de atuação alargado, desde a consultoria e planeamento, até à implementação e operação

•   Especialistas disponíveis 24*7

•   Mais de 500.000 utilizadores geridos em soluções de produtividade

•   Metodologia de Gestão de Mudança única, orientada a success fee de adoção

•   Parceiro certificado Microsoft FastTrack ready Partner

•   Parceiro do Ano Microsoft para Modern Workplace quatro anos consecutivos

Fast - Change Scenarios

A abordagem de “fast-change” da Claranet permite às organizações alcançar mais rapidamente os objetivos 
operacionais, graças a processos de migração que usam cenários específicos, produtizados para cada caso.

Assessement

Determina a maturidade tecnológica da organização
para definir um roadmap de migração customizado, integrando 
um conjunto de workshops com um programa
de implementação rápida. 

Digital Solution

O Workplace Híbrido permite aos colaboradores usar 
a informação em qualquer local e utilizar as melhores 
ferramentas de Cloud Office com total segurança.

Technical Setup

  A Claranet possui a certificação Microsoft  
  FastTrack Ready Partner para projetos  
  de Migração de Microsoft 365, contando  
  com mais de 150 técnicos certificados para  
  os processos de setup.

Adoption

As metodologias de Gestão da Mudança focam-se
nas Pessoas e na criação de uma cultura digital
para o Posto de Trabalho. A equipa de Change Management 
da Claranet possui certificação Prosci - uma metodologia
para a implementação de estratégias de adoção que utiliza
a framework ADKAR e privilegia a formação do utilizador. 

Intelligent Services

Contemplam o envolvimento da equipa Claranet na entrega 
continuada de serviços de gestão, administração, adoção
e suporte do M365, complementada com workshops
para melhoria contínua dos utilizadores. 

Innovation

Como forma de potenciar a customização do Digital 
Workplace, a Claranet apoia a criação de protótipos rápidos, 
aplicáveis nas organizações para provas de conceito, onde são 
testadas soluções de Inteligência Artificial (IA) para automação 
de processos, criação de agentes virtuais ou desenvolvimento 
de novos touchpoints digitais.

A solução de Workplace Híbrido da Claranet apresenta o mais completo processo de migração, garantindo 
às organizações mais rapidez, mobilidade e maior produtividade.
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