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RESUMO 
 

As tecnologias de comunicações unificadas da Microsoft fazem uso do poder do software para 
fornecer comunicações completas (mensagens, voz e vídeo) em todas as aplicações e 
dispositivos usados pelos utilizadores no seu dia-a-dia.  A integração das experiências 
normalmente associadas ao telefone (chamadas telefónicas, voice-mail e conferências) no 
trabalho realizado num computador (documentos, folhas de cálculo, mensagens instantâneas, 
mensagens de correio electrónico, calendários) tem o potencial de alterar intrinsecamente a forma 
como o mundo funciona.  Estas soluções integram com as actuais infra-estruturas de voz ou de 
vídeo-conferência, para oferecer uma plataforma empresarial unificada e segura, permitindo tirar 
partido de todos os benefícios da telefonia IP (VoIP) e conferências áudio e vídeo a custos 
reduzidos e escaláveis.  As comunicações unificadas da Microsoft irão seguramente transformar o 
universo dos negócios na próxima década da mesma forma como o correio electrónico alterou o 
cenário empresarial na década de 1990. 
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