Sua área de
trabalho
online em
qualquer
dispositivo

Awingu - todos os aplicativos e documentos em um único local
O software agrega todos os arquivos e aplicativos da empresa em uma
área de trabalho única e segura, que pode ser acessada de qualquer
dispositivo, sistema operacional ou browser.
Simplificando a mobilidade da empresa, sem interromper o que já é utilizado pela TI.
É uma interface amigável e intuitiva, um aplicativo móvel com
ferramentas de administração ampliadas para maior controle,
administração e auditoria.
Sem necessidade de instalação de agente nos dispositivos, o
usuário somente precisa de qualquer dispositivo com navegador
(HTML5) e uma conexão de internet.
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Conheça mais
A maneira mais fácil e rápida para capacitar sua força de trabalho móvel.
Modelo de licenciamento “por usuário simultâneo”.
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