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Global Mapper agora com Acesso Remoto. 

Porque Trabalho Remoto É a Nova Normalidade 

 
 

 

 

 

O Coronavírus mudou o jeito de trabalharmos e continuará a alterar nossa rotina por um futuro 
imprevisível. Esta crise causada pela pandemia está forçando a maioria das pessoas a organizar o seu trabalho 
de forma mais flexível. As empresas instituíram o trabalho de seus colaboradores em casa, para assegurar a 
continuidade dos negócios e a produtividade até a ameaça do vírus se afastar. Nos últimos meses, muitos 
profissionais mudaram seu espaço de trabalho do escritório corporativo para suas residências. Se de um lado 
tal situação pode resultar, para algumas pessoas, num ambiente caótico com crianças correndo por toda parte 
ou assistindo aulas online, enquanto tentam manter o seu ritmo de trabalho e de produtividade, por outro 
lado, o trabalho remoto deve permanecer como a norma para os próximos meses.   

Aqui na Blue Marble Geographics, estamos igualmente nos acostumando pouco a pouco ao trabalho 
remoto. Reconhecemos como a tecnologia tem um papel muito grande quando se trata de nos ajudar em 
manter nossa produtividade no nível que tínhamos trabalhando juntos no escritório. Temos igualmente 
consciência que os orçamentos estão sendo reduzidos, em função da retração econômica criada pelo surto do 
Coronavírus. No entanto, devemos prosseguir na realização de nossas tarefas nos Sistemas de Informações 
Geográficas, com menos recursos e sem comprometer a qualidade de nosso trabalho.   Entendemos que os 
desafios que nossos usuários estão enfrentando porque estamos enfrentando desafios similares. É por esta 
razão que recentemente, habilitamos nossa licença flutuante de usuário único do Global Mapper para acesso 
remoto – RDP (Remote Desktop Protocol).   

 O acesso remoto RDP (Remote Desktop Protocol) da licença flutuante de usuário único do Global 
Mapper é a solução perfeita para lhe ajudar a manter um alto nível de produtividade em um ambiente de 
trabalho fora do escritório. Ele oferece a melhor relação custo benefício para um aplicativo de SIG — alta 
qualidade, confiabilidade, segurança e suporte no mais alto nível, por somente a fração do valor do 
investimento de sistemas SIG concorrentes. 

Se você usa atualmente uma licença fixa de usuário único, você pode atualizá-la para uma licença 
flutuante de usuário único, com um pequeno investimento. Se você ainda não é usuário do Global Mapper, 
você pode baixar, instalar e ativar uma licença temporária de avaliação, sem custos e sem restrições de 
funcionalidades, por 14 dias, para descobrir tudo o que pode fazer com o Global Mapper. Para mais 
informações, faça contato por e-mail pelo endereço laurent.martin@engesat.com.br. 
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