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După cum puteți observa, eficiența 
presupune utilizarea în activitatea de 
zi cu zi a cât mai multor instrumente 
digitale. 

În scurt timp, companiile de succes vor 

fi acelea care vor utiliza instrumentele 

digitale pentru a reinventa modul în 

care se fac afacerile. Deciziile se vor 

lua în mod facil, dar strategic, acțiunile 

vor fi directe și eficiente, iar costurile cu 

resursele tot mai reduse.  

La un moment dat, cineva a făcut următoarea 

afirmație: “Întotdeauna supraestimăm 

schimbarea care va apărea în următorii doi 

ani și le subestimăm pe toate cele care vor 

apărea în următorii zece. Nu te lăsa ademenit 

de lipsa de acțiune!” Acea persoană este Bill 

Gates.  

București, 9 Decembrie 2014 

În următorii ani afacerile se vor schimba mai 

mult decât în ultimii zece, douăzeci, și chiar 

cincizeci de ani. Aspectul cu care toți trebuie 

să ținem pasul este eficiența. Majoritatea 

cunoaștem acest lucru și căutăm toate 

soluțiile care ne pot fi de folos în acest sens.  

Tehnologia a devenit în mod furtunos cea mai simplă metodă de eficientizare a afacerii. 

Probabil cu toții încercați să aflați cum vă poate sprijini aceasta în decizia de a vă gestiona 

afacerea într-un mod tot mai eficient.  Ei bine, ceea ce toți managerii doresc este să aibă 

informația la îndemână. Este esențial ca aceasta să ajungă în timp real acolo unde este 

necesară, iar utilizarea tehnologiei are un potential uriaș în răspândirea rapidă a informației. 

Dumneavoastră valorificați acest potential în mod corespunzător? 

 

Vă invităm să descoperiți mai jos un proces extrem de simplu care, dacă este urmat, va aduce 

afacerii dumneavoastră maximul de beneficii. Este vorba de câteva etape aplicabile indiferent 

de business-ul pe care îl aveți:  

 Fluxul informațional din cadrul organizației trebuie să se desfășoare prin 
intermediul email-ului; astfel veți fi la curent cu toate situațiile apărute și veți putea 
reacționa rapid; 

 Informațiile și statisticile referitoare la vânzări trebuie să poată fi consultate 
oricând în timp real; modul cel mai eficient în care puteți avea acces la ele este avându-
le online;  

 Realizați analize de business; dați posibilitatea angajaților care gestionează informații să 
desfășoare o activitate de creație și strategie la nivelul produselor, al serviciilor și al 
profitabilității afacerii dumneavoastră;  

 Încurajați comunicarea, valorificați posibilitatea de a face acest lucru virtual; în acest 
sens, utilizați instrumente de comunicare online; puteți astfel unifica ideile oamenilor din 
departamente  sau regiuni diferite;  

 Transformați fluxurile clasice de documente tipărite în procese digitale; eliminați 
aglomerarea arhivelor fizice și eliminați întârzierea sau pierderea informațiilor esențiale; 

 Creați un canal de feedback digital din partea clienților dumneavoastră; îmbunătățiți 
astfel calitatea produselor și serviciilor pe care compania dumneavoastră le oferă; 

 Utilizați sisteme digitale pentru a direcționa sugestiile și nemulțumirile clienților 
dumneavoastră către persoanele din companie care le pot întrebuința pentru a vă 
îmbunătăți produsele și serviciile; 

 Folosiți mijloacele digitale pentru a elimina posturile în care angajatul prestează un singur 
tip de activitate; încurajați dezvoltarea personală și creativitatea; sunt demult depășite 
companiile în care încă există agenți de pază pentru verificarea accesului în incintă sau 
condică de prezență  consultată de departamentul HR în locul mijloacelor digitale; 

 Fiți la curent cu mijloacele digitale de comunicare în masă; redefiniți limitele și esența 
afacerii dumneavoastră extinzând cercul de potențiali clienți; 

 Nu vă transformați compania într-un call center; utilizați instrumentele digitale pentru a-i 
ajuta pe clienți să-și rezolve singuri eventualele probleme și focusați-vă pe răspunsurile 
la necesitățile complexe și importante ale clienților dumneavoastră.  

Office 365 oferă clienților săi, la prețuri foarte atractive, întreaga suită de aplicații și 

instrumente de lucru Microsoft, de la aplicațiile din suita Office desktop si online, la 

spațiu generos de stocare, serviciu de e-mail, mesagerie instant, soluții de conferință 

audio-video, instrumente de colaborare în echipă, portaluri interne și rețele sociale private. 

La rândul nostru am căutat un mod simplu și eficient de a parcurge cât mai multe dintre etapele 

menționate mai sus. Am descoperit astfel Office 365, o soluție completă de comunicare, 

colaborare și productivitate care oferă cele mai eficiente instrumente de lucru de până astăzi.  

Utilizăm această soluție de o perioadă considerabilă de timp și suntem încântați de beneficiile 

descoperite. Vă invităm să le evaluați și considerați și dumneavoastră. Echipa noastră vă stă la 

dispoziție pentru consultanță, planificare, migrare și suport.  

Vă invităm să vă bazați pe noi! 
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