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benefícios
de usar
o Box

Fácil de usar

Implemente o Box em questão de dias e
consiga uma solução baseada em nuvem,
segura e fácil de usar. Graças à interface
intuitiva, os usuários corporativos colaboram
facilmente com colegas e usuários externos
de maneira eficaz (inclusive
em diferentes dispositivos). Além disso,
utilizam as ferramentas diárias
com as quais costumam trabalhar,
como o Microsoft Office 365.
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Otimiza a colaboração
externa
“O Box facilitou a colaboração e aumentou a
velocidade com nossos parceiros. Tínhamos um
portal partner.net com 3.000 parceiros no
ambiente. Para autorizar um parceiro a acessar
esse site, seguíamos um processo com
30 etapas que demorava dias
ou mesmo semanas, literalmente.
Agora, em questão de minutos,
conseguimos configurar uma
conta e uma pasta do Box”.
CTO de construtora de grande porte dos Estados Unidos
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Produtividade
do usuário
A necessidade de colaborar em projetos está
crescendo, tanto internamente como com
parceiros externos e fornecedores. O
e-mail e sites de Protocolo de Transferência
de Arquivos (File Transfer Protocol ou FTP) não
são meios seguros e não oferecem
o nível de recursos colaborativos de que os
usuários precisam para serem produtivos.
O Box oferece. Ele facilita o upload e a
organização de todos os seus
arquivos. Com o Box, você visualiza
e colabora em mais de 200 tipos
de arquivos com poucos cliques.
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Adoção mais rápida
por parte do usuário
“O Box é muito intuitivo. A usabilidade é bastante
objetiva. No nosso segmento, não lidamos
com técnicos, por isso uma experiência do
usuário simples é um componente
fundamental para nossa utilização. A taxa
de adoção do Box aumentou duas vezes
mais rápido em comparação com
nossos outros aplicativos”.
CTO de construtora de grande porte
dos Estados Unidos
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Maior segurança
e conformidade
“Para nós, o Box era a única opção pelo ponto
de vista corporativo. Um dos principais
benefícios do Box é a arquitetura de
segurança completa. Fizemos diversas
avaliações e auditorias de segurança
e nos familiarizamos com o Box de modo
extremamente rápido”.
Diretor de serviços digitais no local de trabalho
de uma empresa farmacêutica global
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Aumento da
escalabilidade
“A melhor coisa do Box é a escalabilidade.
Independentemente do número de usuários
que eu tiver, não precisarei de uma equipe de
suporte adicional. Não precisamos de um
grande exército”.
Diretor de TI global de uma empresa
de eletrônicos internacional
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Economia na
administração de TI
Os clientes do Box informaram que conseguiram
reduzir os recursos de administração de TI
quando substituíram suas soluções legadas
de software de colaboração corporativa
pelo Box. Para alguns desses clientes,
a migração das soluções locais
para a nuvem com o Box contribuiu
para a redução nos custos de
administração de TI.
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Agilidade de TI
superior
“O que nos atraiu, na solução Box, foi o fato de
ter sido concebida para a empresa.
Ela é flexível e aberta. Podemos desenvolver
e construir aplicativos com sua infraestrutura
de backend extensível”.
CTO de construtora de grande porte
dos Estados Unidos
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Aumento da
credibilidade de TI
“A Box é a única empresa em nuvem para
a qual nossa equipe de segurança já deu
uma estrela dourada. Os membros da
equipe ficaram muito impressionados.
A Box tirou 10 de 10”.
Diretor de serviços digitais no local de trabalho
de uma empresa farmacêutica global
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Possibilita a
mobilidade
“Usar o Box como mecanismo de conteúdo para os
aplicativos é uma ótima ideia. Não é fácil fazer isso
com outras soluções. Hoje em dia,
os funcionários são móveis. Precisamos
de uma ferramenta como o Box, com
uma solução móvel realmente boa”.
Diretor de informações da divisão de uma fabricante
de automóveis do Japão
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Leia o relatório da Forrester
e descubra como a colaboração
de conteúdo é capaz de
maximizar seu ROI com o Box.
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