
 
27 de julho de 2018, dia do Administrador de Sistemas: 

 
SOLUÇÃO MOBILE DA TOSHIBA OFERECE SEGURANÇA MÁXIMA E 

PRODUTIVIDADE NO TRABALHO DIÁRIO 
 

- Toshiba dynaEdge: Realidade Assistida baseada em Windows 
- Toshiba Mobile Zero Client (TMZC): Gestão fácil de vários dispositivos na empresa 

 
Lisboa, 25 de Julho de 2018 – Sexta-feira, 27 de julho, é o dia do ‘Administrador de Sistemas 
(SysAdmin)’. Devido ao aumento da digitalização por um lado, e o aumento do número de 
trabalhadores mobile por outro, os administradores de sistemas encaram dois desafios em 
particular: Eles devem adaptar a infraestrutura de TI a métodos de trabalho modernos e 
encontrar soluções flexíveis para os ambientes de trabalho. O foco está numa maior 
segurança e produtividade. Para garantir isto, a Toshiba Europe GmbH oferece uma solução 
versátil de computação mobile e tecnologias inovadoras.  
 
Ênfase na segurança de dados e produtividade 
 
Os fatores que estão a impulsionar o investimento em TI em ambiente B2B são a segurança 
dos dados e o aumento da produtividade. Isto é demonstrado no último estudo da Toshiba: 
onde 62% das empresas Europeias inquiridas afirmam que a segurança de dados é uma 
prioridade nas suas agendas nos próximos 12 meses. Para 58% dos inquiridos, o enfoque 
está nas soluções em Cloud, e para 54% está em melhorar a produtividade através das TI. 
Enquanto o trabalho se torna mais móvel, as empresas devem encontrar novas formas de 
garantir a produtividade e segurança máxima. A solução de smart glasses da Toshiba é uma 
oportunidade.  
 
Solução de Smart Glasses Toshiba para Windows 
 
Só trabalhar na rua não pode ser considerado mobile. Trabalhar longe de uma secretária 
também afeta grupos profissionais completamente diferentes, como por exemplo, 
responsáveis de armazém, artesãos e até mesmo técnicos de serviços. A computação de 
intelligent mobile pode tornar as suas tarefas diárias significativamente mais simples. Para os 
administradores de sistemas, uma integração segura de dispositivos mobile numa 



 
infraestrutura de TI já existente é um importante requisito básico. Por isso, a Toshiba 
desenvolveu a dynaEdge DE-100. O dispositivo smart Edge Computing é baseado no 
Windows 10 Pro/ Windows 10 IoT e pode ser integrado de forma rápida e eficaz nos sistemas 
de TI já existentes. O pacote pode ser complementado com os óculos AR100 Viewer (Smart 
Glasses de Realidade Assistida) e outras soluções do parceiro da Toshiba, Ubimax, que 
oferece a aplicação correta para cada indústria. Na realidade num armazém ou loja de um 
cliente isto significa que: o responsável de armazém ou o técnico de serviço têm as mãos 
livres para fazer o seu trabalho sem entraves e, se necessário, podem receber informações 
extras no visor dos óculos. Isto permite que os funcionários sejam mais produtivos e 
eficientes. 
 
TMZC: Gestão fácil de vários dispositivos na empresa 
 
Além do aumento do número de trabalhadores mobile, outra tendência que está a surgir é a 
relocalização das infraestruturas de TI corporativas para a cloud. O Mobile Zero Client da 
Toshiba é uma solução integrada na Cloud que torna mais fácil para os Administradores de 
Sistemas gerirem dispositivos móveis. Todo o conteúdo não é processado no computador em 
si, mas num computador virtual. Isto não garante apenas a maior segurança, como também 
o TMZC é fácil de instalar, é compatível com a maioria das infraestruturas de TI das empresas 
e cumpre totalmente com os requisitos de produtividade e flexibilidade. Como todos os dados 
são guardados centralmente, o esforço de administração e manutenção é mínima, até mesmo 
com um grande número de dispositivos móveis.  
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Para aceder às últimas notícias, comunicados de imprensa, galerias de imagens e contactos de media:  

http://www.toshiba.pt/press/ 

 

 

 



 

Aceda Online  

Visite o website da Toshiba para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas especificações: 

www.toshiba.pt/b2b. Visite também o nosso blog para informação adicional – Toshibytes. Pode 

também, conectar-se com a Toshiba através dos nossos canais de social media: 

www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

 

Sobre a Toshiba 

Em mais de 140 anos, a Cooperação da Toshiba baseada em Tóquio tem construído uma rede global 

de quase 400 empresas que canalizam as tecnologias confiáveis em “Infraestrutura Social”, 
“Energia”, “Dispositivos Eletrónicos” e “Soluções Digitais” – a infraestrutura base que sustem a 

vida moderna e a sociedade. Guiado pelo Compromisso Base do Grupo Toshiba, “Pessoas 

comprometidas, comprometidas com o Futuro”, a Toshiba promove a criação de valores que ajuda a 

perceber um mundo onde as próximas gerações poderão ter uma vida melhor. No ano fiscal de 2017, 

o Grupo e os seus 141,000 trabalhadores mundiais garantiram uma venda anual que passou os 3.9 

bilhões yen (US$ 37.2 mil milhões). Para saber mais sobre a Toshiba, visite 

www.toshiba.co.jp/worldwide/about/index.html 

 

 
 

Para mais informação: 
 

Fernando Batista / fernando.batista@tabuadigital.com  

  913 874 133 

 

Toshiba Portugal: Luis Polo / luis.polo@toshiba.es 


