
Questões para Perguntar sobre 
sua Transformação Digital
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Você tomou uma decisão muito importante em transformar digitalmente seu 
negócio. Agora é hora de planejar como o seu roteiro vai afetar sua edge digital – o 
local onde as pessoas e dispositivos se encontram, onde seus usuários estão 
localizados, onde dados são criados e consumidos, e onde as aplicações  são 
compartilhadas.

 É a nossa experiência do cliente localizada em tempo real e faz uma 
 ponte sem emendas com o mundo on-line?

 Estamos aproveitando análises e IoT para conduzir ambos 
 experiências do cliente e decisões de negócios?

 O nosso roteiro de transformação digital alavanca ambos nuvem e
 tecnologia específica para a instalação?

Experiências Localizadas
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 Estamos habilitando totalmente aplicações móveis e fluxo de 
 trabalho móvel?

 Estamos abraçando totalmente o BYOD para ambos funcionários 
 e visitantes?

 O nosso ambiente móvel fornece cobertura e capacidade para 
 ambos smartphones e dispositivos específicos da empresa?

Mobilidade Primeiro

Aqui estão algumas questões chaves para perguntar...



Saber quais questões chaves perguntar enquanto você embarca em 
sua transformação digital é  apenas uma metade da equação. Ter um 
parceiro que pode fornecer respostas e o ajuda a projetar seu roteiro de 
IT pronto para o futuro é a outra metade.

Visite-nos em bboxservices.com para digitalmente transformar seu negócio.
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 O que acontece se perdermos a conectividade com a nuvem?

 Nossa rede previne dinamicamente perda de dados e suporta 
 padrões exigidos, como PCI e PHI?

 Nós adicionamos inteligência de vídeo para nossas câmeras 
 de vigilância?

Segurança Embutida
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 É a nossa experiência do cliente a mesma em todos os departamentos 
 ou em todos os locais?

 Podemos centralizar nossa gestão de projetos mesmo que 
 nossa equipe de IT é centralizada ou distribuída e isso afeta 
 nosso suporte?

 Podemos implantar centenas de locais por noite ou milhares de 
 dispositivos IoT por locais com gerenciamento de projeto centralizado?

Escalabilidade Uniforme

BBOXSERVICES.COM


