Compare o
Microsoft 365 com
outras importantes
ferramentas sociais
empresariais
Pensando em usar outra ferramenta social corporativa que se pareça com um aplicativo
de consumidor clássico e funcione como ele? Veja a seguir alguns motivos pelos quais
o Microsoft 365 é a melhor escolha para sua empresa.
O Microsoft 365 capacita todos os funcionários, da força de trabalho de linha de frente até
a diretoria. Todas as nossas assinaturas oferecem soluções completas, inteligentes e seguras
para administrar seus negócios e apresentam algumas das tecnologias sociais mais recentes.
Se sua empresa está buscando usar plataformas sociais para quebrar barreiras de comunicação,
encorajar o compartilhamento de conhecimento, conectar líderes facilmente e construir a cultura
da empresa, não precisa mais procurar: o Microsoft 365 é a solução ideal.

Rede social + Tudo o que sua organização precisa
Mídias sociais de comunicação e vídeo por si só não são o suficiente para conectar as pessoas. As
assinaturas do Microsoft 365 fornecem uma visão completa para impulsionar o engajamento dos
funcionários por meio de transmissões de vídeo, comunidades sociais, centros de trabalho em equipe,
portais de empresas e muito mais.

Rede social + Uma experiência perfeita para manter a produtividade das equipes
A maioria das ferramentas sociais não tem recursos de produtividade para realizar tarefas. Só as
assinaturas do Microsoft 365 vêm com essas ferramentas integradas para criar, armazenar e gerenciar
documentos, anotações ou tarefas para que as pessoas possam colaborar e compartilhar conhecimento
enquanto fazem seus trabalhos.

Rede social + Mais recursos para trabalhadores de contato direto
Embora algumas ferramentas sociais ofereçam chat e compartilhamento social para funcionários de
contato direto, muitas delas não oferecem muito além disso. Os planos do Microsoft 365 personalizados
especialmente para você ajudam a aproveitar ao máximo sua força de trabalho de contato direto com
um kit de ferramentas completo para comunicar, compartilhar e gerenciar o trabalho.

Rede social + Confiança na proteção e na conformidade de dados
As ferramentas sociais baseadas no cliente muitas vezes não são transparentes quanto à forma
como lidam com a coleta de dados do cliente e dependem de terceiros para atender a demandas
de segurança. O Microsoft 365 oferece protocolos líderes do setor e ferramentas integradas para
ajudar você a lidar com a privacidade, a segurança, a conformidade e a transparência dos dados.
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Por que o Microsoft 365 é a melhor opção para sua ferramenta
social corporativa?
Algumas vantagens ao escolher o Microsoft 365:
Rede social + Tudo o que sua organização precisa
Recursos de transmissão de vídeo (gravados ou ao vivo) para conectar sua força de trabalho

✓

Redes sociais empresariais que promovem uma cultura de abertura, feedback e diversidade

✓

Portais empresariais vibrantes que informam e engajam

✓

Bibliotecas de vídeo corporativas que melhoram as comunicações, a aprendizagem e o compartilhamento

✓

Reuniões online com compartilhamento de tela, áudio e vídeo HD

✓

Insights comportamentais1 que melhoram a produtividade e o engajamento.

✓

Rede social + Uma experiência perfeita para manter a produtividade das equipes
Grupos que podem ser criados para compartilhar informações ou ter conversas comuns

✓

Blocos de anotações compartilhado para coletar informações e ideias

✓

Site de equipe dedicado com biblioteca de documentos para transmitir informações, links e conteúdo relacionado
a seu grupo

✓

Ferramentas de planejamento de projeto integradas para atribuir e gerenciar tarefas entre os membros do grupo

✓

Informações de grupo que podem ser usadas para análises sobre a atividade e uso do grupo

✓

Rede social + Mais recursos para trabalhadores de contato direto
Crie, atualize e gerencie agendas e tarefas

✓

Distribua materiais de treinamento e integração em praticamente qualquer dispositivo compatível

✓

Transmita reuniões interativas de conselhos corporativos

✓

Conecte-se por vídeo, voz e chat nos espaços de trabalho

✓

Trabalhe com aplicativos clássicos em dispositivos móveis, da área de trabalho e realidade misturada

✓

Rede social + Confiança na proteção e na conformidade de dados
Padrões de privacidade e conformidade líderes do setor2

✓

Opções de residência de dados local

✓

Acesso seguro a aplicativos e conteúdo em praticamente qualquer dispositivo (MDM / MAM)3

✓

Os dados corporativos são mantidos em aplicativos empresariais com proteção orientada à identidade

✓

Seus dados sob seu controle. E você pode carregá-los em praticamente qualquer lugar

✓

Suporte telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana com SLA de tempo de ativação e 99,9% de suporte
financeiro

✓

Saiba mais sobre o Microsoft 365 em https://www.microsoft.com/microsoft-365.
Veja o detalhamento de SKU aqui: https://aka.ms/MSFT365
1
O Workplace Analytics está incluído na licença do Office 365 Enterprise E5 e pode ser adquirido como complemento, o MyAnalytics está disponível para todas as licença Enterprise
2
As certificações incluem: HIPAA, HITECH, ITAR FedRAMP, FISMA, Cláusulas de Modelo da UE/ Defesa de Privacidade, ISO, SSAE, SOC (1, 2 e 3). Para ver a lista completa, acesse
a Central de Confiabilidade da Microsoft
3
Gerenciamento de Dispositivos Móveis, Gerenciamento de Aplicativos Móveis
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