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Toshiba prevê 2019 mais rápido, mais eficiente e com mais segurança 
 

- Previsões para 2019 da Toshiba levam as empresas a trabalhar de forma mais rápida e 

eficiente, tendo sempre em consideração questões como a segurança e o avanço tecnológico. 

 

Lisboa, 22 de novembro de 2018 – A Toshiba Europa olha para 2019 como um ano de grande 

investimento em tecnologias que permitam às empresas trabalhar com maior mobilidade, a 

partir de vários locais, de forma eficiente e com segurança.  

A tecnologia 5G está prestes a ser lançada. O aumento de rapidez e capacidade que esta 

proporciona, comparativamente ao 4G, permite que as empresas consigam trabalhar com 

mobilidade e de forma remota possibilitando, aos seus colaboradores, um trabalho mais rápido, 

eficiente e produtivo, e a partir de diferentes localizações. Esta tecnologia vem também ajudar 

as empresas a tirar total partido das soluções IoT – uma grande vantagem uma vez que, de 

acordo com a Ericsson, se prevê que até 2022, 70% das soluções IoT implementadas nas 

empresas estejam adaptadas para serem utilizadas através dos telemóveis.  

Nesse sentido, a Toshiba acredita que, em 2019, se assista a um crescimento de soluções IoT, 

potenciadas pelo uso do 5G. No entanto, alerta também para as seguintes questões: 

Segurança 

Precisamente por se viver um momento particularmente agitado no que respeita ao 

desenvolvimento das soluções IoT e à proliferação de mass data, a segurança é cada vez mais 

uma questão prioritária. Desta forma, estão a ser consideradas novas abordagens que visam 

melhorar o trabalho que tem sido desenvolvido no que respeita. 

A Autenticação Biométrica está, cada vez mais, a ser utilizada como forma de proteger os dados, 

como complemento ou até mesmo como substituto dos, cada vez mais inseguros, pins e 

passwords. Este tipo de autenticação oferece um maior grau de confiança, no que respeita à 

identidade do utilizador. Cada vez mais as empresas estão a optar por soluções de mobile edge 

computing, precisamente por permitir optar por soluções de segurança mobile mais robustas.  
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Mobile edge computing 

Em 2019 espera-se que as empresas cheguem a um entendimento relativamente às questões 

de eficiência e segurança de dados geradas pela difusão do trabalho mobile e pela chegada da 

IoT às mesmas. Assim, o mobile edge computing mostra-se cada vez mais influente num variado 

número de sectores. Este tipo de soluções vem não só reduzir a pressão na cloud, através do 

processamento de dados em tempo real, mas vem também desempenhar um papel integral 

como perímetro de segurança, uma vez que assegura que a comunicação dos dados é traduzida, 

a nível local, para um protocolo de comunicação, antes de ser enviada para a principal rede da 

organização. Com o crescente interesse das empresas em integrar estes elementos em tempo 

real, à sua infraestrutura mobile, a BI Intelligence, estima que em 2020, 5,6 mil milhões de 

dispositivos corporativos utilizarão tecnologia edge computing para a recolha e processamento 

de dados. 

FIM 

 

Informações detalhadas sobre o Toshiba Mobile Zero Client, a solução dynaedge da Toshiba e 

o Portégé X30t-E podem ser encontradas em http://www.toshiba.pt/press/ 

Aceda Online  

Visite o website da Toshiba para obter detalhes sobre os últimos produtos e suas 

especificações: www.toshiba.pt/b2b. Visite também o nosso blog para informação adicional – 

Toshibytes. Pode também, conectar-se com a Toshiba através dos nossos canais de social 

media: www.linkedin.com/company/toshiba-business-computing-solutions 

Para aceder às últimas notícias, comunicados de imprensa, galerias de imagens e contactos de 

media:  http://www.toshiba.pt/press/ 

Sobre a Toshiba Client Solutions 

Durante mais de 30 anos, os computadores e a tecnologia da Toshiba têm definido o padrão 

para inovação, qualidade e confiança. Atualmente adquirido maioritariamente pela Sharp 
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Corporation, a Toshiba Client Solutions Co., Ltd. continua essa tradição ao entregar valores e 

serviços que apoiam os nossos parceiros e clientes a alcançar as suas metas.  

 

Para mais informação: 

Fernando Batista / fernando.batista@tabuadigital.com  

  913 874 133 

Toshiba Portugal: Luis Polo / luis.polo@toshiba.es 

 

 


