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A força de trabalho atual é talvez a mais diversificada da história - principalmente quando se trata de várias gerações trabalhando lado a lado. As empresas de todos os setores devem encontrar uma 
maneira de unir as preferências de trabalho e comunicação dos baby boomers, da Geração X e millenials, a fim de criar um ambiente colaborativo de trabalho em equipe que possa trabalhar de forma 
inteligente entre gerações e sem barreiras.

As empresas bem-sucedidas percebem que uma solução de UC&C (Unified Communications & Collaboration) permite que capacitem os membros de sua equipe para trabalharem de maneira inteligente 
no que quiserem, em qualquer dispositivo que desejarem, onde quiserem - por meio de um sistema de colaboração digital. Como líder digital confiável na UC & C, a Black Box pode ajudar você a tomar as 
medidas necessárias para a solução certa.

Mas primeiro, ajuda a entender onde você está entre seus colegas e concorrentes - aqueles que já estão impulsionando a produtividade, a inovação e a receita - em sua jornada na UC & C.
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