Palestra - Produtividade com MS-Office 2013
Objetivo:
Produtividade é a redução do tempo gasto para executar um serviço, ou o aumento da qualidade
de produtos elaborados, com a manutenção dos níveis de qualidade, sem o acréscimo de mão-deobra ou aumento dos recursos necessários.
A produtividade pode ser sempre melhorada através da criatividade, da formação e da melhoria
contínua. É o máximo da produção que a qualidade permite e por fim precisamos de recursos para
melhorar nosso desempenho.
Teoricamente, hoje somos mais limitados a ideias do que com recursos que o Office nos oferece.
O Microsoft Office 2013 oferece novas formas flexíveis e avançadas para que você entregue o seu
melhor trabalho — no escritório, em casa ou na escola.
Crie relatórios e apresentações excelentes com ferramentas que o ajudam a capturar as suas
ideias com mais criatividade. Mantenha-se conectado aos seus projetos, mesmo se estiver longe
do seu computador, com acesso a arquivos do Office. Trabalhe de forma eficiente com outras
pessoas compartilhando, editando e revisando arquivos ao mesmo tempo — mesmo entre
diferentes locais geográficos e fusos horários.
Com o Office 2013, você está no controle, concluindo tarefas e produzindo resultados
surpreendentes como e onde trabalha melhor.
Para usufruir na íntegra dos benefícios da informática, é preciso uma equipe de profissionais que
compreenda a importância da informatização dos processos operacionais, adaptando-se às atuais
tecnologias.
Entretanto, caso não haja um treinamento que promova o uso racional e eficiente dos recursos
disponibilizados, os investimentos mencionados seriam injustificáveis.
Sendo assim, a Palestra tem como objetivo principal ilustrar as possibilidades de exploração do
aplicativo através de recursos interativos, objetivando preparar o usuário para atingir os objetivos
de ganho de produtividade, redução de solicitação de apoio e suporte.

Vantagens:
As vantagens da produtividade:

Para o cliente


Recebe os serviços dentro dos prazos, nas especificações corretas e com preço
adequado, conforme combinado.



Pode sugerir melhorias para a empresa, adequando, cada vez mais, o serviço às suas
necessidades.
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Para a empresa


Cria sistemas que permitem a produção padrão dos seus serviços, atendendo ao cliente
de forma organizada e controlada.



Ganha fama, mais clientes e mais solidez no mercado.

Para o profissional


Trabalho confiável, seguro e em ambiente saudável;



As atividades são realizadas por todos de forma integrada e sob controle;



Desenvolvimento individual dos funcionários.

Para o país


Empresas sólidas, lucrativas e competitivas, preparadas para a concorrência internacional
e geradoras de novos postos de trabalho.
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