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RESUMO
As ofertas de soluções de comunicações empresariais, e respectivos serviços associados dos diversos
fabricantes, estão cada vez mais próximas. Na realidade, existem factores tecnológicos
diferenciadores entre eles, que permitem às empresas a escolha mais adequada de uma solução. A
performance dos sistemas, eficiência energética e plataformas abertas, são hoje factores críticos para
os fabricantes se diferenciarem num mercado competitivo e exigente. Como é que uma empresa de
segurança resolve o problema da recepção de alarmes, quando existe um pico de alarmes num
determinado instante? De que forma uma empresa de distribuição de medicamentos garante um bom
serviço de atendimento às farmácias seus clientes? Justifica-se a escolha de uma solução de telefonia
só com base na tecnologia dos seus telefones? Estas são perguntas que as empresas esperam que a
tecnologia responda de forma positiva e eficiente. Nesta palestra, vamos ter a perspectiva de um dos
maiores fabricantes mundiais e de um dos seus principais parceiros de negócio em Portugal sobre
como tem evoluído o mercado das soluções de comunicações para empresas, e conhecer alguns dos
seus projectos específicos, com características de destaque, efectuados em Portugal.
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