
Facilitando a conectividade.

A sua equipe �nanceira precisa estar sempre conectada.

Mude a cultura da sua empresa:

das pessoas que trabalham
em departamentos financeiros
acreditam que a sua empresa
tem as ferramentas corretas
para enfrentar obstáculos
inesperados. ¹

dos funcionários trabalharão
remotos até 2020. ²

Você mantém sua empresa em conformidade, comunicando a todos
as políticas, as regulamentações e os processos.

dos funcionários de departamentos
financeiros afirmam que a preocupação
com segurança prejudica a capacidade
de inovador.3

Experimente o Cisco Webex Teams com seu departamento �nanceiro, hoje mesmo.

Você precisa de processos
rápidos para ter agilidade

em períodos críticos,
como os de fim

de trimestre.

Você precisa saber
que as suas mensagens

e arquivos estarão
seguros.

Você precisa poder
compartilhar com os envolvidos

informações dinâmicas,
necessárias para o

planejamento orçamentário.

A sua equipe precisa de um recurso para estar em contato com todos na empresa.

O Cisco Webex Teams permite que você:

Passe pelo �m
dos trimestres

sem crise

Facilite a vida
dos seus

parceiros  

Aperfeiçoe
o planejamento
orçamentário

Saiba como Leia mais Veja como

<23%

50%+

71%

A sua equipe
precisa ter acesso 
rápido às pessoas 
e informações 
corretas, dentro e 
fora da empresa.

Tenha um ponto central de comunicação 
com seus parceiros, para fazer reuniões,     
ligar ou enviar mensagens a qualquer hora.

Confie que todas as suas conversas
e arquivos estarão criptografados com
a mais alta segurança.

Controle dos prazos �nanceiros. 
Crie espaços para sua equipe para 
que você possa se comunicar com
ela rapidamente, planejar reuniões
e compartilhar documentos.

Construa relações mais sólidas com os parceiros.
Esteja disponível a qualquer hora,
com vídeo de alta de�nição e áudio
de excelente qualidade, em qualquer 
dispositivo.

Compartilhe e inteire-se de tudo mais rápido.
Tenha acesso aos planos e às
atualizações das partes interessadas 
em tempo real. Não espere até a hora 
da reunião para se alinhar.

Esteja sempre accessível para seus parceiros de negócios com Cisco Webex Teams.

Compartilhe documentos para 
que os envolvidos possam ter 
referência dos processos e das 
políticas usados anteriormente.
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Olá, Departamento Financeiro!
Você pode reunir as pessoas
corretas para fazer escolhas difíceis!

https://www.cisco.com/c/pt_br/index.html
https://www.facebook.com/CiscoDoBrasil
https://twitter.com/CiscoDoBrasil
https://www.youtube.com/user/ciscoDoBrasilTV
https://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/collaboration/pdf/finance-quarter-end-caos.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/collaboration/pdf/finance-buget-plan-fast.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/global/pt_br/solutions/collaboration/pdf/finance-easier-partners.pdf
https://engage2demand.cisco.com/LP=11370?ccid=cc000754



