IPBRICK.CAFE
Digital Workplace

O IPBRICK.CAFE é um espaço privado e seguro que disponibiliza ferramentas
para simplificar a comunicação e a troca de informação, em tempo-real, e
reduzir o número de emails (recebidos e enviados).
A aplicação está dividida em duas grandes áreas:

COMUNICAÇÕES

Além de uma área de publicações, o IPBRICK.CAFE disponibiliza
a funcionalidade “Canais”, cujo objetivo é centralizar a troca
de informação. Os Canais são uma área da aplicação que pode
ser organizados por tema, projeto, equipa ou por qualquer outro
assunto que seja do interesse da empresa. O ponto de partida
para a comunicação entre os participantes é o Feed do Canal,
onde podem partilhar documentos e trabalhar diretamente sobre
eles, trocar mensagens de chat ou fazer uma videoconferência. A
informação trocada/partilhada dentro de cada Canal está sempre
disponível para consulta dos participantes.
Dispõe também de uma área de votações (Inquéritos), uma área
de notícias, permite a gestão da conta e perfil do utilizador
(follow me, voice mail, ficheiros) e elaboração de sondagens para
medir a opinião dos colaboradores acerca de determinado assunto.
Assegura o acesso a todas as aplicações de trabalho através do
sistema Single-sign-on.

APLICAÇÕES

O Digital Workplace da IPBRICK integra com a solução de Comunicações
Unificadas (IPBRICK.UCoIP) o que permite aos utilizadores comunicar por:

Voz

Videoconferência

Chat Profissional

EMAIL

Tem um Sistema de Gestão de presença multi-canal que permite ver a disponibilidade dos utilizadores nos diversos
meios de comunicação.

A capacidade de comunicar de forma centralizada e de reforçar a colaboração entre equipas de trabalho,
torna-se fundamental para que as empresas se mantenham ativas no mercado, sobretudo numa altura em que tudo
se torna cada vez mais digital.
Ter acesso fácil à informação e às ferramentas de trabalho a partir de uma única aplicação é meio caminho
andado para que todos estejam alinhados acerca das suas tarefas e de como as executar, evitando deixar para
depois questões que podem ser resolvidas em tempo real.

App iOS e Android
App Desktop para Linux, Windows e Mac
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