
Torne a vida dos seus 
parceiros de negócios 
mais fácil.
Você precisa se comunicar continuamente com seus 
parceiros de negócios. Seu objetivo é cultivar relações 
de confiança. Você é o recurso ao qual eles recorrem 
para questões cruciais, como compliance, conformidade 
com as regulamentações e os processos. Eles precisam 
ter um único local para acessar todas as mensagens
e atualizações de status e arquivos que você compartilha. 
Com o Cisco Webex Teams, você pode estar disponível 
para ajudá-los sempre que precisarem.

 

 

 

Todos podem participar. Qualquer um pode criar uma
conta no Cisco Webex Teams, independentemente de ser 
parceiro interno ou externo. 
Adicione participantes externos

Espaços 1:1. Baixe o aplicativo Cisco Webex Teams. Use-o 
como um espaço permanente para você e seu parceiro de 
negócios, tornando-o a sua central de comunicação. Você 
pode acessá-lo para rever suas metas e prioridades, a 
qualquer momento. 
Baixe Cisco Webex Teams | Crie espaços

 

 

 

 

Compartilhe documentos. Compartilhe a documentação 
essencial do processo e de compliance, O seu espaço 
guardará todos os documentos compartilhados para uma 
pesquisa futura.
Compartilhe arquivos 

 
Planeje a sua reunião.  Com um só botão, programe 
uma reunião individual de atualização. O calendário vai 
lembrar a ambos a data da reunião. Sua última conversa 
e as prioridades compartilhadas estarão documentadas 
e acessíveis, sempre que você fizer uma reunião no 
Cisco Webex Teams. Agora, toda as  conversas terão contexto. 
Programe uma reunião

-Departamento Financeiro

“Eu sempre estou disponível 
para meus parceiros de 
negócios”.

Acabe com a formalidade. Seu parceiro de negócios pode 
se reunir com você da maneira que melhor lhe convier. É só 
enviar um rápido lembrete. Sem ter necessidade de fazer 
interrupções você pode passar de um bate-papo para uma 
reunião. E pode responder uma pergunta sobre o orçamento 
ou as políticas usando seu dispositivo móvel, a qualquer hora 
e em qualquer lugar.
Envie uma mensagem | Ligue para os interessados
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Olá, Departamento Financeiro!

Construa relações sólidas
Esteja disponível quando 
eles precisarem de você
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