TEAMS

Solução pioneira a nível mundial que permite
as empresas criarem um ambiente de
comunicação interna no Microsoft Teams
Vantagens da aplicação
Comunicação instantânea, através de um canal que já faz parte do dia-a-dia das empresas.
Apresentação de canais de TV Corporativa
Gestão dos conteúdos mais importantes a divulgar aos colaboradores.
Segmentação e adequação da mensagem ao público-alvo.
Calendarização para envio automatizado das notícias e das notificações de leitura.
Analytics para medição dos resultados.
Colaboradores mais satisfeitos e envolvidos com os valores e objetivos da empresa.
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Porquê o World VDS Teams?
Uma ferramenta essencial
Os canais de TV Corporativa são atualmente um instrumento privilegiado de suporte ao
Marketing e Comunicação das Organizações.
O Microsoft Teams é uma plataforma de trabalho com cada vez mais protagonismo nas
empresas, sendo utilizado no dia-a-dia da maioria dos colaboradores, o que leva a que estejam
recetivos a aderir a esta nova ferramenta, sem qualquer tipo de resistência.
Implementação fácil e rápida, sendo simples de usar e atualizar.
Ao lado dos seus colaboradores em todos os momentos e em qualquer lugar.
A comunicação interna é um fator determinante para a motivação dos colaboradores, de forma
a estarem alinhados com os valores e objetivos da empresa.
Um canal de comunicação adaptado aos novos tempos e formatos de trabalho, que alcança os
colaboradores de forma mais ágil, direta e objetiva.

A quem se destina?
Empresas que utilizam o Microsoft Teams no seu dia-a-dia, independente
do segmento que atuam, e que desejam tornar a comunicação interna
mais clara e eficaz.
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10 razões para escolher o
WorldVDS Teams
Poderoso canal de comunicação corporativa sem qualquer custo de hardware envolvido

Ausência de novas instalações por parte dos colaboradores

Meio de comunicação inovador que estimula a experiência dos colaboradores,
independente de onde estejam

Envio de mensagens personalizadas para os departamentos com os quais se deseja
comunicar

Notificação imediata ou calendarizada

Dados analíticos para medição de resultados

Implementação fácil e rápida, simples de usar e atualizar

Menor dependência de e-mails (canal que para além de ser muito intrusivo está por
norma sobrecarregado)

Facilidade de expansão do serviço para um canal de TV Corporativa nos ecrãs da
empresa

Ampliação imediata do alcance da comunicação interna
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FUNCIONALIDADES

Conteúdos específicos e direcionados
Permite alcançar o público-alvo em tempo real, onde quer que se encontrem.

Alerta de Atividade
Envio de notificações ao colaborador quando são publicados novos conteúdos.

Medição de resultados
É possível analisar o impacto, entre o envio de uma notificação e o número de
utilizadores que acedem à App, pouco tempo após serem notificados.

Calendarização
Função de calendarizar notificações para serem disparadas a determinado dia/hora.

Gestão de conteúdos
Planeamento de conteúdos e gestão de BackOffice de forma simples e muito intuitiva,
com elevado controlo sobre toda a grelha de programação da App.
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Para saber como o Software World VDS Teams poderá proporcionar uma experiência de excelência,
fale hoje connosco:
sales@amplitudenet.pt

+351 22 011 1325

amplitudenet.pt

