Correio repensado para uma
nova maneira de trabalhar
Correio tradicional

IBM Verse

Não sabe qual aplicativo usar? 

Espaço acessível integrado, limpo e claro
em qualquer lugar e a qualquer hora

Não sabe em que se concentrar? 

Visualização das principais ações baseada em
minhas prioridades e meus comportamentos

Não consegue encontrar o que precisa? 

Pesquisa analítica,
rápida e inteligente

Muito difícil de compartilhar

conteúdo/conhecimento
Sobrecarregado, estressado,
frustrado, improdutivo



Compartilhe com dois cliques
e compartilhe ao enviar
Funcionários engajados, plenamente
capacitados e livres para se
concentrarem no que é importante

O que é o IBM Verse?
O IBM Verse é o correio como você nunca imaginou antes. Usando o Design Thinking avançado, a análise social mais recente, e distribuído
a partir da nuvem para o seu dispositivo móvel ou desktop favorito, o IBM Verse ajuda a priorizar o seu trabalho, personalizar sua experiência
de trabalho, construir relações de trabalho mais fortes e te dá mais tempo para que você possa aplicá-lo em trabalho de maior valor.

Por que criamos o IBM Verse?
As tecnologias sociais, móveis e na nuvem mudaram significativamente a expectativa dos consumidores por ferramentas de
colaboração, assim como as de correio e sociais. Os consumidores estão trazendo essas mudança de expectativas para seus
locais de trabalho. Enquanto estão no trabalho, essas mesmas pessoas estão experimentando uma sobrecarga significativa de
informações de aplicativos desconectados e ultrapassados. Como líder em colaborações em tempo real, social e de correio nos
negócios, a IBM está pensando em como atender a demanda das empresas por novas formas de trabalharem juntas. Com o IBM
Verse, pretendemos surpreender o mercado com uma solução única e inovadora para uma nova forma de trabalhar.

Como a IBM está fazendo isso?
A IBM está usando o Design Thinking para criar o IBM Verse. Ao reunir especialistas em design da IBM Design Lab com
especialistas em indústria e tecnologia, assim como uma ampla gama de clientes no mundo real e usuários que são parceiros de
negócios, estamos criando um produto que se encaixa na nova forma como as pessoas querem trabalhar.

Como o IBM Verse irá me beneficiar?
O IBM Verse o ajudará a fazer o seu trabalho de três novas maneiras. É correio que te compreende: habilitado para a nuvem,
projetado para dispositivos móveis e desenvolvido pela análise e pesquisa avançada da IBM, o IBM Verse trabalha para você e não o
contrário. Ele limpa a desordem e cria mais clareza: através de uma interface simples em que você vê apenas o que precisa, o IBM
Verse te ajuda a se concentrar nas coisas que realmente importam. E, finalmente, ele ajuda a conectar o ‘eu’ a ‘nós’: com uma
variedade de aplicativos sociais inteligentes, seguros e atraentes, o IBM Verse abre novas possibilidade de trabalho em conjunto.

Como ele se diferencia dos outros serviços de e-mail oferecidos hoje?
O IBM Verse é único e está muito à frente do que está disponível no mercado. O IBM Verse tem estado na mira do público desde
que anunciamos a visão no palco principal na IBM Connect 2014 em Orlando, na Flórida, em janeiro. Desde então, a nossa
concorrência tem tentado se aproximar da nossa visão. Estamos mais confiantes do que nunca em nossa forte vantagem competitiva.
A abordagem da IBM está olhando para este desafio do ponto de vista dos usuários para focar diretamente em como te ajudar a
organizar, priorizar e executar de forma rápida e eficaz.

Quando ele estará disponível?
A IBM pretende distribuir a versão beta do IBM Verse no quarto trimestre de 2014, e planeja torná-lo um serviço
amplamente disponível no primeiro trimestre de 2015.

Para saber mais, acesse ibm.com/verse
*As declarações da IBM concernentes a seus planos, suas orientações e seu propósito estão sujeitas a alterações ou remoção sem notificação, a critério exclusivo da IBM.
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