COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR

Sanepar melhora colaboração com implementação
do Workspace
A RW3 Tecnologia foi responsável pela implementação do Workspace
e pelo treinamento de seus usuários. Com apresentações e
Workshops, os treinamentos englobam todos os assuntos necessários
para a correta utilização das soluções Workspace.

The challenge
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A Sanepar possuia em seu ambiente uma ferramenta de correio
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necessidade de uma solução que trouxesse maior agilidade,
segurança e confiança para seus usuários.
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The solution
A aprovação do Workspace como uma solução de mercado atendeu
todos os requisitos exigidos da companhia Sanepar. Do ponto de vista
de TI, as integrações entre a plataforma Workspace e o ambiente
interno facilitaram diversas tarefas que demandavam um esforço
significativamente maior. Através dessa implementação já ocorreria
maior agilidade no processo de comunicação.
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The results
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produtividade e agilidade durante o dia a dia das pessoas. Houve
melhoria no tempo e qualidade da execução dos processos, devido
aos recursos incluídos nas ferramentas de colaboração.

"O tempo de implantação foi surpreendentemente
rápido, considerando o tamanho do ambiente que foi
migrado. Entre a primeira reunião de projeto e o Go
Live passaram-se menos de 2 meses apenas."
Ernane Flávio Pereira - Gerente de TI
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