
Prepare-se para conseguir  
mais com o Microsoft Teams

Como hub de trabalho em equipe, o Microsoft Teams foi projetado para ajudar as organizações a melhorar a  
colaboração e aumentar a eficiência automatizando os principais processos de negócios. Com o Teams Apps and Solu-
tions Workshop, você irá identificar maneiras de melhorar a produtividade no local de trabalho e cumprir seus objeti-
vos de negócios, aproveitando a plataforma Microsoft Teams.

Se unam para trabalhar

Realize melhores resultados de negócios com automação melhorada 

Trabalharemos com você para:

Saiba o que a plataforma Microsoft Teams pode fazer pela sua organização. Nossos consultores irão levá-lo através 
da Arte do Possível, trabalhando com você para identificar e priorizar os principais cenários de negócios para ajudar 
a resolver seus desafios específicos de colaboração. Durante o workshop, mostraremos como as oportunidades de 
personalizar e ampliar seu espaço de trabalho Microsoft Teams usando o poder da automação. Em seguida, criará um 
plano que aproveita os recursos da plataforma Microsoft Teams para ajudá-lo a seguir em frente.

Impulsionar resultados de  
negócios através de cenários 
para aumentar a eficiência 

Acelere os resultados com 
aplicativos prontos para uso, 
soluções de baixo código e 
soluções adaptadas às suas 
necessidades

Habilite a governança de  
aplicativos através de  
orientação sobre aplicativos 
Microsoft Teams
usando políticas e controles

Explorar maneiras de atingir seus objetivos de negócios, simplificando processos e melhorando a produtividade e a 
colaboração 

Identificar e priorizar os principais cenários de caso de uso 

Fornecer um plano de implementação e próximos passos para ajudá-lo a alcançar seus objetivos desejados

•

•

•

Como podemos te ajudar?
 
Entre em contato conosco 
para saber mais dos nossos 
serviços

Matriz 

Rua Teófilo Otoni, 82 - 18º Andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20090-070

OUVIDORIA 

ouvidoria@venhapranuvem.com.br

Contato 

RJ +55 21 3180-0380
8:00h às 18:00h 

SP +55 11 3181-6440
8:00h às 18:00h

Por que a Venha Pra Nuvem?
Somos líderes em três quadrantes do ISG Provider Leans Ecossistema Microsoft em 2021 e ganhadores do Latam  
Microsoft Partner of The Year Awards 2021 na catergoria Defense & Intelligence.  
 
Temos um forte compromisso com a qualidade, a integridade e a excelência em tudo o que fazemos e um propósito 
muito claro: aumentar a produtividade e o desempenho dos nossos clientes, nos concentrando em seus objetivos e 
processos de negócios para integrar aos melhores recursos em cloud e digital.


