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A finalidade mais importante da tecnologia é melhorar a vida das pessoas. Esses quatro serviços prometem tornar você um consumidor melhor

Fim do mês, carteira vazia, aguardando a chegada do salário. Quem não? Pois bem, a tecnologia digital pode dar uma mãozinha, especialmente se
você quer usar seu smartphone como uma ferramenta para viver melhor.
A dica inclui quatro aplicativos que ajudam a comparar preços, achar produtos mais em conta, gastar menos com combustível e até ver que app de
transporte está com a melhor tarifa na hora de ir de um lugar para outro. Aproveite, instale e comece o novo mês economizando.
NDays - compras básicas mais espertas
O NDays é gratuito e auxilia na compra e venda de itens beirando a data limite para consumo, evitando o desperdício e com preços em conta. Os
clientes acessam o e-commerce em busca das mercadorias, reservam e realizam o pagamento, tudo online. Quem tem mercadorias cadastra, vende e
entrega na sua casa. Lembrando que os itens comprados, se forem perecíveis, precisam ser consumidos bem rápido. Mas fique esperto e compare
preços em outros lugares porque para produtos menos essenciais, tipo cerveja, por exemplo, vale conferir ofertas regulares. Confira em
www.ndays.com.br
GoPharma - remédio em qualquer lugar
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O app gratuito lembra que tempo também é dinheiro e saúde é sempre importante. Ele combina as duas coisas ajudando o consumidor a localizar
medicamentos onde quer que esteja por meio do GPS do app. Com ele é possível saber aonde estão as farmácias e os remédios mais próximos e
também encontrar farmácias que oferecem programas de benefícios com descontos. Assim você compra remédios perto e gasta menos. Confira em
www.gopharma.com.br/
Preço dos Combustíveis - mais litros pelos seus Reais
Gasolina vendida em média a R$ 3,626 por litro pesa muito no bolso. O aplicativo Preço dos Combustíveis à mão, identifica os distribuidores que
apresentam as melhores ofertas na hora de abastecer. Você também pode procurar no site. O app ordena as opções do mais barato para o mais caro e
filtra a busca por gasolina, álcool ou diesel. Confira em www.precodoscombustiveis.com.br
Vah - escolha o transporte mais barato a cada viagem
Precisa de um carro e não sabe escolher entre Cabify, Uber, 99Taxis ou Easy Taxi? Ou quer manter as opções abertas e escolher o melhor a cada
viagem? Se for fazer um a um vai perder um tempão. Com o Vah é possível estimar rapidamente a oferta na hora das quatro empresas. A plataforma
ainda indica promoções e códigos de desconto. Confira em www.appvah.com/

Recursos Adicionais
WHITE PAPER
Tecnologia certa torna as equipes mais produtivas
Por muito tempo, os profissionais precisaram se adaptar aos seus locais de trabalho. Hoje, são as
empresas que estão mudando para se adequar às necessidades. No lugar do expediente padrão de
8 horas entram a flexibilidade de horário, a mobilidade e o trabalho remoto. A tecnologia foi
fundamental para mudar essa dinâmica. Veja neste infográfico como a tecnologia pode conectar e
otimizar a força de trabalho para que se torne mais produtiva.
Leia agora

WHITE PAPER
Qual o real impacto da transformação digital nos seus negócios?
A quarta onda de mudanças disruptivas nos negócios já se estabeleceu na América Latina. Durante
o último ano, ouviu-se repetidamente as palavras “modernização”, “disrupção” e “inovação”. Mas
afinal como estes conceitos realmente impactam os negócios? Sua empresa já iniciou o processo de
transformação digital? Acesse este white paper e se aprofunde sobre o conceito.
Leia agora
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White Papers
Porque escolher all-flash para seu Datacenter
Simplifique a avaliação dos seus fornecedores com o Quadrante mágico 2017 do Gartner para arrays de estado sólido. Acesse o relatório para saber
sobre a visão geral do futuro mercado de armazenamento flash, veja a avaliação de visão, pontos fortes e precauções para cada fornecedor pelo
Gartner e confira também, o que levou a Pure Storage a ser classificada como Líder.

Como escolher a tecnologia certa para cada equipe
Conhecer as necessidades de cada equipe é fundamental para acertar na escolha dos recursos de tecnologia da empresa e manter todos produtivos e
motivados. Equipamentos velhos ou mal dimensionados podem desperdiçar um tempo precioso no trabalho. Entenda as diferenças e as dicas para a
melhor decisão de compra de TI.

Sua empresa sobrevive a um vírus criptor?
É preciso estar antenado com as novas práticas dos cibercriminosos, entender os ataques e conseguir reagir às suas ameaças, protegendo as empresas
desses perigos digitais. Confira neste material um guia prático sobre ataques criptor e entenda como se defender.

Qual o real impacto da transformação digital nos seus negócios?
A quarta onda de mudanças disruptivas nos negócios já se estabeleceu na América Latina. Durante o último ano, ouviu-se repetidamente as palavras
“modernização”, “disrupção” e “inovação”. Mas afinal como estes conceitos realmente impactam os negócios? Sua empresa já iniciou o processo de
transformação digital? Acesse este white paper e se aprofunde sobre o conceito.

Entenda como ter ganhos financeiros ao ter controle de seu parque de impressão
Em um momento econômico de retomada, as empresas que priorizaram o crescimento mesmo em um cenário adverso, buscaram parceiros em
diversos setores que suportassem e apoiassem este movimento. A Le Biscuit encontrou na Simpress, empresa líder no mercado de outsourcing de
impressão, o parceiro ideal para auxiliá-los na otimização de custos e processos neste segmento. Acesse o case e veja em mais detalhes como a Le
Biscuit obteve controle de seu parque de impressão reduzindo seus custos e aumentado sua eficiência.

5 vantagens da clonagem de banco de dados para a criação de ambientes de teste
Em todos os projetos que envolvem a criação de ambientes de desenvolvimento e homologação existem desafios de tempo e custo operacional.
Confira neste white paper 5 vantagens da clonagem de banco de dados e os benefícios que a solução DBClone pode oferecer para acelerar a criação
de ambientes de desenvolvimento.
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