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As soluções digitais Rumos estão desenhadas para potenciar o crescimento e a competitividade das empresas e promover
a sua adaptação à transformação digital dos negócios.
A nossa missão é capacitar pessoas e tecnologias de forma a otimizar processos e potenciar o crescimento do seu negócio.
Tire proveito de uma solução de cloud híbrida e inicie a transformação do seu negócio.

Cloud Híbrida

O Azure não requer uma escolha entre uma solução cloud e um datacenter. Este integra-se no ambiente de TI existente através da maior rede de
ligações privadas seguras, com soluções de bases de dados e armazenamento híbridas e funcionalidades de domiciliação e encriptação de dados, de
modo a garantir que os seus dados estão precisamente onde são necessários.

Mobilidade

Trabalhe em qualquer tipo de documento Microsoft Office, em qualquer tipo de dispositivo, sempre com a mesma experiência de utilização.

Colaboração

Tenha acesso a ferramentas de colaboração que otimizam a forma como a sua equipa trabalha. Comunique de forma profissional e eficiente com o
Skype for Business e tenha acesso a edição simultânea. Pesquise e faça a gestão de e-mails, reuniões, contactos e ficheiros através do Delve.
Partilhe informação relevante através de SharePoint. Interaja com equipas através do Yammer, uma rede social privada para a sua organização.
Guarde toda a informação de cada utilizador no OneDrive, e diga adeus aos servidores de ficheiros.

Modelos Preditivos

Serviços de análise preditiva do Azure, incluindo Machine Learning, Cortana Analytics e Stream Analytics. Entre no novo conceito de Business
Intelligence e tome decisões mais informadas.

A sua informação em segurança

A Microsoft tornou-se no primeiro fornecedor de serviços em cloud a ser reconhecido pelas autoridades de proteção de dados da União Europeia. Através
do novo Regulamente Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) poderá ver certificada a segurança e confidencialidade da sua informação.

www.rumos.pt/azure

Computação de
Elevado Desempenho

Armazenamento,
Cópia de Segurança
e Recuperação

Análise e
Gestão de Dados

Ainda mais vantagens
- Integrável em qualquer ambiente TI
- Executar cargas de trabalho de larga escala na cloud
- Armazenar e proteger os dados críticos da sua empresa

Internet
das Coisas (IoT)

Máquinas
Virtuais

- Utilize e dimensione à medida das suas necessidades
- Ligar dispositivos e pessoas na sua empresa
- Criação de Apps e Websites dimensionáveis com os serviços do Azure
- Aplicações disponíveis em qualquer local
- Utilizar o Azure nas visualizações e no processamento de dados
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services@rumos.pt | 217 824 130

Aplicações
Web e Mobile

