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RESUMO
As tecnologias de comunicações unificadas da Microsoft fazem uso do poder do software para
fornecer comunicações completas (mensagens, voz e vídeo) em todas as aplicações e
dispositivos usados pelos utilizadores no seu dia-a-dia.
A integração das experiências
normalmente associadas ao telefone (chamadas telefónicas, voice-mail e conferências) no
trabalho realizado num computador (documentos, folhas de cálculo, mensagens instantâneas,
mensagens de correio electrónico, calendários) tem o potencial de alterar intrinsecamente a forma
como o mundo funciona. Estas soluções integram com as actuais infra-estruturas de voz ou de
vídeo-conferência, para oferecer uma plataforma empresarial unificada e segura, permitindo tirar
partido de todos os benefícios da telefonia IP (VoIP) e conferências áudio e vídeo a custos
reduzidos e escaláveis. As comunicações unificadas da Microsoft irão seguramente transformar o
universo dos negócios na próxima década da mesma forma como o correio electrónico alterou o
cenário empresarial na década de 1990.

BIO
Rui Silva obteve a licenciatura em Engenharia Electrotécnica, Ramo de Sistemas Electrónicos e
Computadores pelo Instituto Superior Técnico (IST) em 1996, e possui uma Pós-Graduação em
Gestão Empresarial pelo ISCTE/INDEG em 2004. . Após terminar a Licenciatura, ingressou na
SIBS, onde foi Coordenador da Equipa de Rede Locais. Em 2002 passou a desempenhar
funções na ViaTecla, onde foi Administrador Sénior de Sistemas, acumulando funções de
consultor na configuração de infra-estruturas. Em 2004 iniciou a actividade na ParaRede, tendo
sido Infrastructure Services Team Leader, Gestor de Projecto, Consultor Sénior de Sistemas, e
estado envolvido em projectos de grande envergadura e transversais em termos de tecnologia.
Em 2007 integrou-se na Unisys, onde foi Consultor Sénior com a responsabilidade comercial e
técnica em infra-estruturas Microsoft para as grandes contas, e Responsável pela aliança UnisysMicrosoft (Microsoft Relationship Executive). Desde 2008, faz parte dos quadros da Microsoft,
onde é Technology Solution Professional de Comunicações Unificadas para a área das grandes
empresas (EPG – Enterprise and Partner Group). Tem participado em várias conferências,
contribuído com vários artigos técnicos, e é autor de vários blogs técnicos subordinados ao tema
das Comunicações Unificadas Microsoft.

Entrada Gratuita. Inscrição para ema.catarre@lx.it.pt
http://chapters.comsoc.org/Portugal

