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O IBM Lotus Notes 8, código anteriormente chamado de “Hannover”, é a última versão do

Lotus Notes. No Lotus Notes 8, os clientes vão encontrar aperfeiçoamentos de função por etapa nos

recursos centrais do cliente Lotus Notes, como e-mail, calendário e planejamento e gerenciamento de

contatos. Haverá também recursos principais novos e inovadores, incluindo a colaboração central da

atividade, que pode aumentar bastante a produtividade do usuário final e suportar aplicativos

compostos, o que vai permitir que os desenvolvedores combinem seus aplicativos Lotus Notes

existentes com componentes de aplicativos da linha de negócios, de forma a resolver problemas

específicos.

A primeira coisa que os usuários vão perceber no Lotus Notes 8 é uma interface de usuário

inédita, mas as alterações vão além da aparência. Quase toda função colaborativa central do Lotus

Notes oferece novas formas mais produtivas de visualizar e trabalhar com informações. O Lotus Notes

8 inclui aprimoramentos para e-mail, calendário e contatos*, o que vai permitir que os usuários

encontrem e processem informações de modo mais rápido com acesso contínuo às ferramentas de

colaboração no contexto em que estão. Por exemplo, ao ver um nome, você sempre poderá ver o

reconhecimento de presença da pessoa e sempre poderá clicar com o botão direito do mouse para

iniciar um bate-papo, escrever um e-mail ou mesmo clicar para ligar para a pessoa com um telefone

ativado pelo IP. O mercado chama esse conceito de colaboração contextual, e nenhum outro

fornecedor de software sabe mais sobre isso do que a IBM.

Outro recurso de definição do Lotus Notes 8 é o suporte para aplicativos compostos — como

os oferecidos via portais atualmente, que combinam componentes de vários aplicativos em um

ambiente de trabalho simples e baseado na função. Por exemplo, um aplicativo composto para

equipes de vendas que pode combinar um aplicativo colaborativo Lotus Notes padrão com

componentes da automação da equipe de vendas (SFA), gerenciamento do relacionamento com o

cliente (CRM) e aplicativos de entrada de ordem.
O Lotus Notes 8 permite que o usuário se conecte a vários aplicativos em um aplicativo

composto simples e integrado.

NOVO VISUAL, NOVOS RECURSOS

ESTENDENDO O LOTUS NOTES,  CLASSE DE APLICATIVOS ABERTOS BASEADOS NA FUNÇÃO

Notes R8

O LOTUS NOTES 8 TEM UMA INTERFACE
MAIS INTUITIVA E ATUAL, COM NOVOS
RECURSOS CENTRADOS EM FERRAMENTAS
DE PRODUTIVIDADE PARA CRIAÇÃO E
COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS.



FOCO EM ATIVIDADES, CONDUZIR PROJETOS ATÉ A CONCLUSÃO
O Lotus Notes 8 apresenta uma inovação interessante, chamada colaboração central da

atividade, para os usuários do Lotus Notes. Um conceito direto do IBM Research, a colaboração central

da atividade permite organizar, navegar, gerenciar e compartilhar informações — e-mails, entradas do

calendário, documentos, e-meetings — em uma atividade ou projeto específico.
Pessoas envolvidas em um projeto — o lançamento de um produto, uma aquisição, um RFP ou

outro esforço colaborativo — poderão gerenciar todas as informações variadas afiliadas ao projeto —

encadeamentos de e-mail, logs de bate-papo, documentos, atas de reuniões, conteúdo da Web,

mensagens de voz — em um lugar. É a forma muito mais simples e natural de trabalhar.
"Atividades" permitem que os usuários finais gerenciem muitos itens diferentes como projetos

ou "atividades" coordenados.

Com o Lotus Notes 8, a IBM mantém a finalidade e utilidade da experiência do cliente Lotus

Notes e os investimentos que os usuários fizeram no IBM Lotus Notes, enquanto estende

naturalmente a abertura do produto para novas técnicas de programação e incorpora inovação real.

A atividade centralizada permite que
os usuários gereciem projetos com
mais eficiência agrupando itens
relacionados em uma interface de
fácil navegação.
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