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A F A C E R E A  T A  E S T E  P R E G A T I T Ă  P E N T R U  E R A  D I G I T A L Ă ?  

ACROM și Microsoft România au organizat joi, 27 noiembrie 2014, evenimentul IT cu tema “De la 

Business la e-Business“. Evenimentul desfășurat într-un cadru restrâns a adus laolaltă specialiști 

Microsoft, tehnicieni ACROM și reprezentanți ai câtorva companii din domenii cheie precum horeca, 

medical, telecom sau retail. Pe parcursul prezentărilor și discuțiilor, participanții au fost provocați să 

descopere în ce măsură afacerea fiecăruia este pregătită pentru era digitală și ce instrumente pot utiliza 

pentru a fi în pas cu tehnologia. 

Participanții la eveniment au descoperit astfel 

instrumente de eficientizare a afacerii și metode de 

situare în fruntea competiției. 

 Cu ajutorul speaker-ilor Microsoft, participanții au 

descoperit avantajele și accesibilitatea soluției Microsoft 

Office 365 și beneficiile aduse de platforma Microsoft 

Azure și posibilitatea de testare gratuită a acesteia. Prin 

intermediul echipei ACROM, toți cei prezenți au fost 

provocați să descopere modul în care cele două produse ale companiei Microsoft au fost implementate și 

sunt utilizate cu succes de ACROM și clienții acesteia.   

 

Un exemplu reprezentativ de promovare a afacerii cu 

ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de Microsoft a fost 

AcroCDS,  un sistem de Digital Signage versatil care poate fi 

utilizat în diverse scopuri. AcroCDS este o soluție completă 

pentru livrare de conținut digital dezvoltată de echipa 

ACROM și gestionată cu succes din platforma Microsoft 

Azure. Astfel, participanții la seminar au fost invitați să 

descopere aplicabilitatea AcroCDS în diverse domenii de 

activitate, inclusiv cele în care aceștia activează.  

 

Pentru participarea la evenimentele organizate pe viitor de compania noastră, nu ezitați să ne contactați! 
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