
Micro Focus GroupWise
O Micro Focus® GroupWise® sempre foi uma base segura e confiável para a produtividade da força de 
trabalho. Agora o GroupWise 2014 R2 aprimora o e-mail que você adora com novos recursos e maior 
suporte. Com aprimoramentos em todos os locais onde os usuários trabalham, além de nos bastidores 
onde os administradores ficam, o GroupWise 2014 R2 vai ajudar você a obter mais resultados em 
todos os níveis de sua organização.

Faça seu trabalho como nunca 
antes
O GroupWise 2014 R2 vem com um suporte 
de dispositivo móvel aprimorado, novos recur-
sos para computador, novas ferramentas para 
administradores e mudanças tecnológicas que 
ajudarão sua empresa a operar com mais efi-
ciência. Afinal de contas, o e-mail não precisa 
ser chamativo, mas precisa ajudar os profissio-
nais a fazer o trabalho.

Libere a força de trabalho móvel
Mobilidade não quer dizer apenas desloca-
mento dos usuários, mas também mantê-los 
em produtividade. Para isso, também estamos 
lançando o GroupWise Mobility Service 2014 
R2, o upgrade do GroupWise Mobility Service 
2.1. Com esta nova versão, os fãs do Microsoft 
Outlook podem acessá-lo a partir de seus dis-
positivos móveis através do suporte oficial do 
protocolo ActiveSync. Essa nova versão do 
Mobility Service também apresenta a ferra-
menta GroupWise Profile Setup e a capaci-
dade de fazer pesquisas por horário disponível 
no Outlook.

O GroupWise 2014 R2 também oferece sin-
cronização bidirecional de mensagens sinali-
zadas: se você sinalizar uma mensagem em 
seu dispositivo móvel, a mesma mensagem 
será sinalizada em seu desktop e vice-versa.

Opção e flexibilidade
Os dias de infraestrutura de TI monolítica che-
garam ao fim. Para oferecer serviços de e-mail 
em ambientes mistos modernos, você precisa 
ser flexível. O GroupWise 2014 R2 é ágil o su- 
ficiente para se adaptar à sua organização.

O chefe está certo em exigir um sistema que 
trabalhe com colaboradores dentro e fora de 
sua organização, então o GroupWise intero-
pera com o Microsoft Exchange, oferecendo 
a capacidade de sincronizar catálogos de en-
dereços e pesquisa por horário disponível nos 
dois sistemas. Ele oferece uma interface limpa 
e simplificada que se adapta aos padrões de 
trabalho do usuário e flexibilidade incompa-
rável para tomar as decisões de imediato, 
desde acrescentar uma assinatura, selecionar 
um tipo de item ou simplesmente responder/
responder a todos.

O GroupWise não apenas se dá bem com pro-
dutos Microsoft. O novo suporte para CalDAV e 
CardDAV permite que os entusiastas da Apple 
utilizem seu calendário do Mac e aplicativos de 
contatos do Mac enquanto continuam a des-
frutar do suporte existente para o aplicativo 
Mac Mail – tudo isso enquanto estão sendo co-
nectados ao sistema corporativo GroupWise.

Flyer do produto
GroupWise

Visão geral do GroupWise  
2014 R2
O GroupWise é um sistema completo de 
gerenciamento de e-mail, calendários, tarefas e 
contatos que permite:

 Mobilidade: 

  Permite que usuários e administradores trabalhem 
onde estiverem

 Flexibilidade:

  Funciona com o seu ambiente atual e funciona com 
aplicativos Mac e com o Outlook

 Produtivo: 

  Oferece novos recursos que manterão usuários 
trabalhando com a máxima produtividade



Nessa era moderna de controles de proteção de 
dados e de supervisão regulatória, o GroupWise 
oferece algo que muitos pacotes de e-mail não 

oferecem: uma solução segura, confiável e  
de baixo custo que mantém seus dados  

no local e firmemente sob controle da TI.
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O suporte para o Active Directory e Single 
Sign-On (SSO) Keyshield permite que os 
usuários pulem o processo de efetuar login no 
GroupWise. O SSO não apenas oferece con- 
veniência para os usuários, mas também au-
menta a segurança, pois os usuários podem 
lembrar-se de uma única senha – eles não 
precisarão ter uma lista de senhas anotadas.

A tecnologia mais recente para 
todos
Os mais recentes aprimoramentos de usabili-
dade melhoram a fluida interface introduzida 
pelo GroupWise 2014. Os recursos a seguir 
continuarão a aumentar a produtividade e aju-
dar os usuários manter-se no controle de suas 
caixas de entrada carregadas de e-mails:

 O novo recurso Quick Responses 
proporciona respostas pré-definidas ou 
personalizadas que você pode enviar 
rapidamente para os e-mails que só 
precisam de uma resposta rápida e breve. 

 Agora, qualquer pessoa que tenha 
recebido um convite para um evento 
pode convidar alguém que não tenha 
sido incluído no convite inicial. Este novo 
recurso garante que todos os funcionários 
essenciais sejam incluídos em eventos.

 O recurso Propose New Time oferece 
aos usuários a capacidade de recusar 
solicitações de compromisso sugerindo 
outro dia ou horário. Com a ajuda de uma 
pesquisa por horário disponível, usuários 
podem reduzir o envio/recebimento de 
mensagens para encontrar um horário 
viável para todos.

Os usuários não são os únicos que se benefi-
ciam da nova tecnologia do GroupWise 2014 
R2. O suporte para os mais recentes hardwa- 
res, sistemas operacionais para desktop, nave- 

gadores e dispositivos móveis diminui a carga 
de trabalho do TI.

Com a ajuda do portal Ideas, nossa nova ferra-
menta de aprimoramento de solicitação, tam-
bém temos o prazer de apresentar um novo 
recurso que você solicitou: o Auto Remove 
Proxy Access and Proxy Calendars elimina a 
necessidade de remover manualmente contas 
de usuários proxy excluídas. Agora, o cliente do 
GroupWise verificará periodicamente a lista de 
proxies para ver se os usuários ainda estão no 
sistema. Se uma conta de usuário não estiver 
no sistema, o cliente remove automaticamente 
o usuário e envia uma notificação quando você 
abrir a sua lista de proxies.

O ponto principal? O GroupWise 2014 R2 con- 
tinua a agregar um valor significativo ao seu 
investimento no GroupWise. Ele é uma solução 
de produtividade pessoal abrangente que 
atende às necessidades de todos, de usuários 
finais e decisores de negócios aos membros 
da equipe de TI, que possibilitam seu sucesso. 
É uma solução que oferece rentabilidade e fa- 
cilidade de administração da nuvem sem 
transferir o controle de seus dados. É uma so- 
lução que oferece segurança sem preocu-
pações e a capacidade de controlar o destino 
de sua própria conformidade. É o GroupWise 
2014 R2, que faz as coisas acontecerem.
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“Não há disputa entre o 
GroupWise e o Exchange. Nada é 
mais seguro do que o GroupWise.”

WILLEM BAGchus

Especialista de Sistema de Mensagens e Colaboração
United Bank


