
Transition to Cloud Workshop
Capacite sua equipe a ser produtiva e segura de qualquer lugar

Destaques do Workshop
Avalie seu trabalho seguro a partir 
de qualquer opção e implicações 
de negócios

O objetivo é vislumbrar e possibilitar 
os cenários relevantes para você

Workshop de dois dias deixa você 
com um plano de implantação 
concreto, cronogramas e próximas 
ações

Produtividade e trabalho em equipe são fundamentais para 
construir resiliência para seu pessoal, equipes e organização. 

Aprenda a capacitar as pessoas a serem mais  
produtivas e seguras à medida que se adaptam a  
novas formas de trabalhar com a Microsoft 365.

Com este workshop de dois dias, mostraremos como você pode 
usar as tecnologias da Microsoft para: 

•  Fornecer experiências de reunião e  
   colaboração para conectar equipes  
   remotamente e no local.  

•  Proteja seu negócio com tecnologia  
   em que possa confiar. 

•  Consolide-se em uma solução  
   econômica para simplificar o  
   gerenciamento de TI e reduzir  
   os gastos.

Por que você deve participar

Discutiremos os cenários disponíveis com o Microsoft 365 para permitir um trabalho seguro de qualquer lugar. 

Este workshop de dois dias é focado em identificar trabalhos seguros de qualquer cenário que se alinhe às  
necessidades do seu negócio e abordar o seguinte: 

01 02 03
Vislumbre um trabalho 
seguro de qualquer lugar

Planejamento de  
implementação

Planejamento de  
ativação e adoção

Entenda os objetivos do 
cliente e vislumbre seus 
cenários prioritários.

Desenvolva um plano para 
implementar equipes Microsoft 
e segurança fundamental para 
usuários, dispositivos,  
aplicativos e dados.

Defina um plano que 
inclui riscos e mitigações 
para uma implantação e 
adoção bem sucedidas. 



O que esperar
Trabalho em equipe e colaboração são fundamentais para construir resiliência para seu pessoal, equipes e  
organização. Nosso objetivo é capacitar as pessoas a serem produtivas e seguras à medida que se adaptam a  
novas formas de trabalhar com a Microsoft 365.

Trabalharemos com você para: 

•   Entenda seu trabalho seguro de qualquer  
     lugar objetivos e objetivos. 
 
•   Vislumbre cenários prioritários com uma  
     experiência de imersão do cliente. 
 
•   Defina o trabalho existente e desejado de  
     qualquer cenário. 
 
•   Identifique potenciais bloqueadores e desafios.
 
•   Participe de uma análise ambiental e de carga 
     de trabalho.

•    Forneça uma lista de recomendações acionáveis para  
      implementar identidade híbrida, Microsoft Team  
      se segurança.
 
•    Desenvolva um plano de ação conjunto baseado  
      em resultados, recomendações e próximos passos.
 
•    Forneça um kit de Adoção de Equipes Microsoft  
      e segurança, incluindo treinamento de usuário final, 
      introduções de carga de trabalho e recursos de suporte. 

Vamos personalizar o workshop com base nas necessidades da sua organização

Engajamento  
configurado

Objetivos e  
cenários

Experiência 
de imersão 
do cliente

Planejamento 
de implantação 
e adoção

Principais resultados, 
recomendações e 
próximos passos

Quem deve comparecer
O workshop é destinado a tomadores de decisão, como:

•  Tomadores de decisão de negócios da C-Suite 
•  Diretor de Segurança da Informação (CISO) 
•  Chief Security Officer (CSO) 
•  Diretor de Informações (CIO) 
•  Diretor de Segurança (CSO)

•  Segurança de TI 
•  Conformidade de TI 
•  Governança de dados 
•  Governança de dados

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.

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


