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Num mundo cada vez mais competitivo, torna-se importante fazer face
às necessidades e à evolução do mercado não só para satisfazer o
cliente como também otimizar e potenciar os resultados do seu negócio.

Num estudo levado a cabo pela
Business

Tecnographics®

Global

Software, da Forrester, concluiu que
mais de 70% das empresas em todo o
mundo

desejam

agilizar

os

seus

negócios através da adoção de uma
plataforma

eletrónica.

Já

67%

pretendem que a tecnologia ajude os
seus profissionais a focar em tarefas
mais estratégicas. Mas como é que se
consegue
Através

atingir
da

estes

desejos?

implementação

de

estratégias de TI.
Embora muitos pensem, a tecnologia não veio para substituir o fator
humano, muito pelo contrário, surgiu para facilitar as tarefas do dia-adia. O que é preciso é saber adequar as estratégias à estrutura e
objetivos de cada organização.
Tem este desejo mas não sabe como é que pode tirar proveito das TI?
Não se preocupe, estamos aqui para ajudá-lo!
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COMO É QUE POSSO
OTIMIZAR O MEU NEGÓCIO
COM TI?
Independentemente do ramo de negócio, é importante automatizar o
maior número de tarefas possível. Porquê? Porque assim conseguirá
focar-se noutros aspetos importantes da sua empresa. Além disso,
conseguirá ter acesso a relatórios que lhe permitem adequar de forma
mais precisa as estratégias a seguir.
Nesse sentido, existem alguns sistemas e ferramentas que otimizam de
forma irrepreensível as atividades da sua empresa. São eles:
Armazenamento dos arquivos em nuvem;
Software de Recursos Humanos para detetar lacunas das
competências das equipas;
Cloud backup para evitar perdas de dados devido a problemas
nos suportes físicos;
Especialização da equipa em assuntos de TI.

Dependendo da dimensão e dos objetivos da sua corporação, poderão
existir outros sistemas que possam melhorar os processos diários.
Contudo, nada melhor do que uma consultoria especializada com a Etic
para definir soluções à sua medida.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA
TI NO MEU NEGÓCIO?
Quando bem utilizada e devidamente atualizada, a TI tem o poder de
conseguir transformar a sua empresa num ambiente otimizado. Por isso,
ao apostar nesta melhoria, irá usufruir de benefícios como:
Maior produtividade;
Redução de custos;
Melhor qualificação da equipa;
Satisfação do cliente;
Resposta ao mercado otimizada.

PRECISO DE AJUDA. A QUEM
DEVO RECORRER?
Tal como dissemos, implementar uma boa estratégia de TI adequada às
necessidades e rotinas da sua empresa é a chave para alcançar o retorno
esperado. Por isso, é importante que se aconselhe com especialistas que
saberão responder a todas as suas questões. Assim sendo, poderá contar
com a ETIC, que além de soluções tecnológicas apresenta soluções a nível
de formação em TI.
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SOBRE A ETIC
Somos uma empresa angolana de Tecnologia da
Informação. Fundada em 2013, nossa estrutura e
equipa estão presentes no próprio país, o que nos
possibilita prestar serviços de forma ágil e
acessível.
Temos extensivo know-how em projetos de missão
crítica e alta disponibilidade, além de contar com
uma rede global de parcerias e representações de
alto nível.
Estamos prontos para garantir a operação
ininterrupta do seu negócio com o que há de mais
avançado em TI. Fale connosco:

+244 930 541 519
contacto@etic.co.ao

