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obilidade é a nova ordem do dia. A Kindred Healthcare aumentou a produtividade de seus fisioterapeutas e a precisão dos registros de seus pacientes após a adoção de dispositivos móveis. E a

Kindred Healthcare não está sozinha nessa trajetória: segundo estimativas da IDC, o número de trabalhadores móveis atingirá a casa de 1,2 bilhão em 2013; hoje, esse número já chegou a 1 bilhão de trabalhadores.
Até recentemente, as plataformas de aplicativos

cia para fornecer mobilidade às empresas, também

dominaram a história da mobilidade empresarial.

temos a visão e o talento em engenharia para ofere-

Fornecedores como a Sybase venderam essas pla-

cer a próxima geração de mobilidade empresarial.

taformas, e outras corporações as compraram para
desenvolver seus próprios aplicativos móveis.

John Chen
CEO, Sybase Inc.,
uma empresa da SAP

Ao mesmo tempo que estimulamos a adoção de
aplicativos móveis, investimos fortemente em

No entanto, a aquisição da Sybase pela SAP

nossa plataforma de mobilidade, que permanece

antecedeu uma mudança. Em breve, pacotes de

à frente da concorrência em termos de produtivi-

aplicativos móveis substituirão aplicativos perso-

dade dos colaboradores. Também promovemos

nalizados, como o modelo de implementação

o compromisso entre empresas e seus clientes.

predominante nas empresas. Essa nova geração de

Esse compromisso com os clientes inclui os mais

aplicativos não só reduzirá o tempo e os custos

importantes serviços móveis de comércio (mCom-

necessários para que as empresas implementem

merce), como marketing móvel e banco móvel. Nós

aplicativos móveis, como também dará início

viabilizamos esse compromisso empresa-cliente por

à nova fase de rápido crescimento da mobilidade

meio de 900 conexões de operadoras que alcançam

empresarial. Nós já vimos isso acontecer com os

4 bilhões de assinantes de celular e processam

aplicativos on-premise. Nos anos 80, início da era

1,5 bilhão de mensagens por dia.

cliente-servidor, os aplicativos de negócios eram

Ao reunir nossos serviços de mCommerce com os

desenvolvidos pelas próprias empresas: um grande

aplicativos móveis SAP, nossa plataforma de desen-

desafio. Nos anos 90, houve o "boom" do mercado

volvimento móvel e nosso software líder de mercado

com a adoção de aplicativos pré-desenvolvidos.

para gerenciamento de dispositivos, destinado

A Sybase está na vanguarda desta tendência,

a proteger smartphones e tablets de colaboradores,

revolucionando o ambiente móvel. Além de minhas

você percebe rapidamente que a Sybase, agora uma

atividades na SAP e na Sybase, eu supervisiono os

empresa da SAP, fornece o mais completo conjunto

esforços na SAP para posicionar nossa importante

de soluções empresariais móveis.

família de aplicativos de negócios na nova ordem do

Ou seja, nosso objetivo é que nossa plataforma

século XXI: dispositivos portáteis. Esse esforço

se torne a primeira opção do ecossistema móvel, per-

democratizará o acesso aos aplicativos, dando mais

mitindo que parceiros de canal, desenvolvedores

autonomia às empresas e a seus colaboradores.

e departamentos de TI assumam a liderança e trans-

E ajudará o mercado móvel empresarial a encontrar

formem a empresa. Como novo membro da família

atalhos mais curtos para o crescimento.

SAP, eu espero trabalhar em conjunto com vocês,

Nossa liderança não é recente. Nos últimos oito

nossos clientes e parceiros, para conquistar essa nova

anos, a Sybase tem ajudado empresas a se transfor-

e brilhante era. Juntem-se a nós na próxima confe-

mar em empresas móveis. Isso é mais que o tempo de

rência SAPPHIRE NOW, quando apresentaremos

existência de muitos de nossos concorrentes. Nossa

nossos novos aplicativos e o kit de desenvolvedor

expertise não se limita à especialização e à experiên-

de software da Sybase Unwired Platform.
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