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Elevate Sky da Toshiba usa a nuvem para apoiar a força de trabalho digital 

 

A plataforma Elevate Sky da Toshiba une sistemas, softwares e serviços habilitados para nuvem 

para melhorar a produtividade, cortar custos e aumentar a segurança 

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 11 de agosto de 2021 – A Toshiba America Business Solutions 

está permitindo que as empresas aproveitem facilmente as soluções de local de trabalho baseadas 

em nuvem para a força de trabalho moderna de hoje. A plataforma Elevate Sky™ da empresa 

apresenta um amplo portfólio de sistemas, softwares e serviços habilitados para nuvem da 

Toshiba e de terceiros, incluindo gerenciamento de frota de impressão, documentos e 

impressoras, fluxo de trabalho e muito mais.   

 

Juntos, eles permitem que os usuários gerenciem dispositivos e conteúdo inteiramente na nuvem. 

Embora a Toshiba utilize a tecnologia de nuvem em todo o seu portfólio há anos, a plataforma 

Elevate Sky da empresa centraliza esses recursos em uma única plataforma para tornar a 

transição para a nuvem mais fácil e bem-sucedida para revendedores e usuários finais. Ela 

também permite conectividade perfeita do hardware local com a nuvem para interações fáceis e 

seguras entre documentos físicos e fluxos de trabalho digitais.   

 

A plataforma Elevate Sky proporciona uma experiência de nuvem superior ao cliente por meio 

de: 

▪ Sistemas habilitados para nuvem: as impressoras multifuncionais da Toshiba aumentam 

drasticamente a produtividade, permitindo que as forças de trabalho compartilhem 

documentos de forma perfeita e segura por meio de provedores de nuvem como Google, 

Microsoft, Box e Dropbox. 
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▪ Software pronto para nuvem: de gerenciamento de saída a soluções de gerenciamento de 

documentos e fluxo de trabalho, a Toshiba ajuda as empresas a transformar documentos 

físicos em fluxos de trabalho digitais baseados em nuvem em qualquer local ou 

dispositivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio da nuvem.   

▪ Gerenciamento baseado em nuvem: as ferramentas de frota baseadas em nuvem da 

plataforma Elevate Sky permitem que as empresas facilitem centralmente os ambientes 

de impressão e documentos, independentemente da localização.   

 

Além disso, a Toshiba simplifica a transição para ambientes de impressão e documentos em 

nuvem por meio de sua oferta de serviços de estudo de otimização de impressão em nuvem, que 

integra décadas de visão de implementação com práticas de entrega e implantação contínuas.    

 

Com o objetivo de simplificar toda a jornada da nuvem de impressão para digital através de uma 

única plataforma, a Toshiba simplificará o gerenciamento de ambientes de impressão e 

documentos para organizações de todos os tamanhos. 

 

“Ela ajuda as empresas ao adotar uma abordagem holística para a nuvem ao gerenciar seus 

fluxos de trabalho de impressão e documentos”, afirma Kerstin Woods, vice-presidente de 

soluções e marketing da Toshiba America Business Solutions. “Estamos simplificando esse 

processo ao combinar ofertas de nuvem na Elevate Sky para criar uma experiência superior para 

o cliente”.   

 

Clique para tuitar: Elevate Sky da Toshiba usa a nuvem para apoiar a força de trabalho digital  

 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) é uma fornecedora de soluções para locais de 

trabalho que oferece um extenso portfólio de produtos de gestão de documentos e fluxo de 

trabalho reconhecidos pelo setor para empresas de todos os tamanhos nos Estados Unidos, 

México e América Central e América do Sul.   

 

 

https://ctt.ac/29D3x
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A TABS apoia as diversas necessidades dos profissionais de hoje por meio de impressoras 

multifuncionais premiadas e-STUDIO™, impressoras de etiquetas e recibos, sinalização digital, 

serviços de impressão gerenciados e soluções em nuvem. A Toshiba se concentra continuamente 

nos clientes e comunidades que atende, tem compromisso com a sustentabilidade e é reconhecida 

como uma das Top 100 Empresas Sustentáveis pelo Wall Street Journal. Para saber mais, visite 

business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube.  

 

Contato de imprensa: 

Toshiba America Business Solutions 

Rick Havacko 

949-462-6094 

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com 
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