
Vibe: As 10 melhores maneiras 
de criar equipes satisfeitas e 
produtivas
Colaboração tem significados diferentes para cada pessoa. Para gerentes, significa aumentar a pro-
dutividade e apoiar a mobilidade. Para as equipes, significa trabalhar nos projetos junto aos colegas, 
gerenciando e compartilhando documentos, adquirindo conhecimentos. O Micro Focus® Vibe® oferece 
essas duas visões, ajudando você a reunir pessoas, projetos e processos em um espaço seguro para 
melhorar a produtividade. Não importa onde estão as equipes e quais dispositivos estão usando.

Adquira o Vibe se estiver  
disposto a:

  Trabalhar em equipe e gerenciar 
projetos, interna e externamente

  Gerenciar, compartilhar e editar 
documentos, fazendo comentários

  Criar intranets sociais onde 
trabalhos reais são feitos

  Adquirir conhecimento

  Automatizar processos 
corporativos

Suas equipes de projeto precisam 
de alta produtividade e eficiência 
onde quer que estejam. Forneça a 
elas ferramentas seguras e valiosas 
que tornam mais fácil a colaboração 
interna, externa e móvel. Forneça a 
elas o Vibe. Experimente agora em: 
www.novell.com/vibe

Com o Vibe, você ajuda as pessoas a se tornarem mais produtivas, individualmente ou como 
equipe. Solução de colaboração comprovada, o Vibe oferece às equipes uma forma mais fácil de 
trabalhar com os colegas. Em vez de alternar entre aplicativos, as equipes compartilham todas as 
informações em um local seguro, de fácil acesso para os usuários de dispositivos móveis. Com 
o Vibe, os usuários colaboram em documentos, conversam com os membros da equipe, captam 
as lições aprendidas, gerenciam projetos, calendários, listas de tarefas e muito mais.

Por que escolher o Vibe como sua plataforma de colaboração? Veja aqui dez motivos: 

1.  Tenha tudo o que precisa para trabalhar em grupo e gerenciar projetos de 
maneira eficiente, em um só lugar. O Vibe coloca a produtividade flexível na ponta 
dos seus dedos. Em um único local, as equipes podem gerenciar, conversar, criar, editar 
e responder usando uma ampla variedade de ferramentas. O resultado? Projetos de 
sucesso, em que todos se mantêm atualizados por meio de uma comunicação efetiva 
e fácil compartilhamento das informações.

2.  Simplifique o gerenciamento dos documentos. As versões dos documentos se 
proliferam muito rapidamente. O Vibe controla o excesso de versões usando recursos 
robustos de gerenciamento de documentos. Conte com o controle de versões inte-
grado para gerenciar notificações de e-mail quando os documentos forem alterados, 
conexões simples com outros repositórios de arquivos, fluxos de trabalho de ciclo 
de vida dos documentos, além de uma pesquisa avançada para encontrar as últimas 
versões.

3.  Transforme as intranets estáticas em seções dinâmicas de colaboração. 
Use o Vibe para complementar ou substituir a intranet que já existe. Com a facilidade 
do recurso de arrastar e soltar, suas equipes criam páginas personalizadas e ainda ge-
renciam seus próprios conteúdos—tudo por conta própria. Acompanhe as interações 
dinâmicas pelos documentos compartilhados, pesquisas, blogs e microblogs voltados 
para os negócios. Você não precisa passar semanas ou meses configurando páginas. 
Basta escolher um modelo da nossa biblioteca, personalizá-lo e pronto.

Principais motivos
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4.  Reduza o tempo para conseguir a produtividade desejada. A rapidez com 
que se consegue a produtividade desejada faz do Vibe um líder do setor entre as 
plataformas de colaboração. Para a TI, o Vibe é muito fácil de instalar; ele funciona 
com plataformas de servidores Linux e Microsoft, aceita diversos formatos de bancos 
de dados e ainda tem a vantagem de ser mais econômico do que os produtos con-
correntes. Suas equipes criam e personalizam, com rapidez, áreas de projetos on-line, 
adicionam ferramentas e definem o nível de segurança. Tudo isso sem o suporte da TI. 
As equipes ainda trabalham em ambientes familiares, usando o suplemento do Vibe 
para o Microsoft Office, que permite a elas abrir, editar e salvar conteúdos do Vibe 
dentro do Microsoft Word, Excel e PowerPoint.

5.  Colabore em qualquer lugar, com praticamente qualquer dispositivo mó-
vel. Mobilidade não significa menor produtividade. O Vibe possibilita às suas equipes 
acessar os projetos, documentos e conteúdos com segurança, usando a interface 
móvel otimizada para smartphones e tablets, e os aplicativos móveis para o Apple 
iPhone e o Google Android simplificam o acesso.

6.  Consolide o conhecimento organizacional das ferramentas de legado. O 
Vibe torna mais fácil preservar o conhecimento mesmo depois que os colaboradores 
originais não estão mais presentes. Documentos, conversas e conhecimentos gerais, 
em diversos formatos, são todos armazenados em espaços de trabalho seguros, en-
quanto a identidade integrada e os controles de segurança o ajudam a compartilhar 
ideias e conhecimentos com confiança. O Vibe estimula as pessoas a colocar suas 
informações em um lugar só, para que o conhecimento coletivo esteja sempre à dis-
posição de todos.

7.  Controle o fluxo das informações em sua organização. Ferramentas integra-
das de fluxo de trabalho ajudam você a automatizar processos corporativos comuns 
com o intuito de poupar tempo e reduzir a possibilidade de erro humano. Os fluxos 
de trabalho do Vibe se integram com sistemas de terceiros, então seus usuários não 
precisam ser programadores nem desenvolvedores para criar um workflow. E eles 
também não precisam começar do zero—é fácil baixar e modificar modelos de fluxos 
de trabalho da nossa biblioteca.

8.  Colabore com segurança com pessoas que trabalham externamente. Você 
adora seus parceiros, fornecedores e clientes, mas não é fácil trabalhar em grupo: eles 
estão fora do firewall, sendo que suas ferramentas estão dentro. Felizmente, todos 
podem usar um browser para acessar o Vibe e contribuir ativamente nos projetos. 
Ao mesmo tempo, o controle de acesso por função significa que apenas membros 
de equipe aprovados, seja dentro ou fora da empresa, obtêm acesso aos recursos e 
conteúdos do projeto.

9.  Socialize mantendo sempre o foco na empresa. Seguir, marcar, classificar, 
editar o microblog, criar perfis e acompanhar fluxos de atividades podem melhorar 
a produtividade da equipe quando todos os seus membros estão concentrados nas 
metas do projeto, não nas últimas fofocas das celebridades. O Vibe oferece às suas 
equipes ferramentas sociais conhecidas, que permitem a elas compartilhar informa-
ções úteis e se manter informadas sobre o andamento dos projetos.

10.  Integre-se e faça uma colaboração mais robusta. Muitas de suas equi-
pes trabalham com o Micro Focus GroupWise® diariamente. O Vibe apresenta 
essa interface familiar, fornecendo uma colaboração mais avançada, incluindo 
pesquisas unificadas, facilidade ao arrastar e soltar documentos e e-mails entre 
o GroupWise e o Vibe, sincronização de calendários e de tarefas. Se as suas 
equipes já usam o Micro Focus Messenger, poderão iniciar conversas pelo Vibe 
e ver informações de presença sobre seus colegas.
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