


PME + Produtiva

UMA PME + PRODUTIVA
RESPONDE AOS DESAFIOS
DO TRABALHO HÍBRIDO

O trabalho remoto e os regimes de trabalho híbrido vieram para ficar. Contudo, a 

maturidade digital das empresas nem sempre acompanha as exigências tecnológicas do 

trabalho à distância.

O pacote PME +Produtiva conjuga todos os recursos necessários: inclui acesso a um de 

conjunto ferramentas de colaboração e comunicação – o Microsoft 365 Empresas 

Premium. Inclui a infraestrutura de IT (com recursos de computação, rede e 

armazenamento) e os serviços de backup da Konica Minolta Cloud.

Graças à computação na nuvem, tudo isto é possível através de uma simples ligação de 

rede. A partir de qualquer lugar, sem a exigência de gerir a sua infraestrutura. 

Garanta a segurança da sua informação com a nossa cloud certificada e ofereça 

flexibilidade às suas equipas.

SABIA QUE...

75% 33%
quer disponibilizar o trabalho 
remoto em regime full-time

Flexible Work Survey, 2021

das empresas pretendem 
implementar um modelo de 
trabalho híbrido e



PME + Produtiva

OFERTA COMERCIAL

CONFIGURAÇÃO

MICROSOFT 365 EMPRESAS PREMIUM

Os Data Centre da Konica Minolta tornam possível disponibilizar um 
serviço de cloud IaaS (Infraestrutura como Serviço), um managed service 
de elevada qualidade. Disponibilizamos uma infraestrutura de IT em 
ambiente virtual, incluindo uma rede virtual, armazenamento virtual, 
recursos de um servidor virtual e backup de dados no próprio Data Centre 
da Konica Minolta.

Todas as ferramentas de colaboração e comunicação disponíveis na cloud.

 ɢ 1 TB de armazenamento na cloud
 ɢ Segurança avançada
 ɢ Acesso e controlo de dados
 ɢ Proteção contra ciberameaças
 ɢ Data Centre da Konica Minolta.

APLICAÇÕES INCLUÍDAS

Infraestrutura e backup na 
Konica Minolta Cloud + 
M365 Empresas Premium2 máquinas virtuais, 8GB de 

RAM, 4 CPUs virtuais, 500GB 
de armazenamento e 500GB 
de backup

por mês, por utilizador

a partir de

89€



BENEFÍCIOS PME + PRODUTIVA

Produtividade em qualquer lugar

 ɢ Facilidade no trabalho remoto: a qualquer momento, em 
qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo

Negócios seguros e produtivos

 ɢ Alta disponibilidade da nossa infraestrutura de IT baseada nos 
nossos Data Centre europeus

 ɢ Cuidamos da sua infraestrutura de IT com as mais elevadas 
medidas de segurança, com monitorização proativa 24/7

 ɢ Recuperação ágil de dados, em caso de incidente

Poupe tempo e dinheiro

 ɢ Deixe as preocupações com a gestão de hardware e passe a 
focar-se nas atividades principais da sua empresa

 ɢ Afaste-se dos riscos do on-premise
 ɢ Modelo transparente de custos fixos

Comunicação eficaz entre equipas em tempo real

 ɢ As ferramentas de comunicação e colaboração Microsoft 365 
permitem-lhe trabalhar colaborativamente em tempo real, sem 
sair do lugar  - realizando reuniões no MS Teams, por exemplo.
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