
August 27, 2014 (IRVINE, Califórnia) 

Toshiba Anuncia Aliança com Square 9 Softworks 
A parceria ajuda clientes da Toshiba a otimizar papel e procesos. 

Para ajudar mais os seus usuários dos produtos multifuncionais (MFP) e-STUDIOTM a otimizarem os seus 
processos de negócios e a operarem com maior eficiência, a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
anunciou hoje a sua parceria com a empresa Square 9 Softworks, de desenvolvimento de software de 
gestão de conteúdo empresarial (ECM, em inglês). 

Em consequência desta aliança, haverá uma integração da principal empresa fornecedora de serviços de 
impressão gerenciados (MPS, em inglês) com a linha inovadora de solução de imagens de documentos 
de produtos de e-STUDIO pela utilização do conjunto de soluções premiadas da Square 9 Softworks. 
Além de ajudar seus clientes a reduzir o consumo de papel visando uma operação mais ecológica e 
eficiente, espera-se que o SmartSearch da Square 9 Softworks otimize as aplicações para fluxo de 
trabalho de negócios do conjunto de usuários finais da Toshiba, englobando desde empresas de grande 
porte até as de pequeno e médio porte (PME). 

Além de incrementar os processos de negócio dos seus clientes, o software da empresa de New Haven, 
Connecticut, foi projetado para automatizar e melhorar o fluxo de trabalho e o gerenciamento da 
captura de documentos, colaboração entre usuários, conteúdo móvel e formulários na Web. SmartSearch 
foi implementado com sucesso em uma ampla variedade de mercados verticais, inclusive em instalações 
na The Hershey Company, Time Warner Cable, New York Life Insurance Company, Priceline.com e 
Sony/ATV Music Publishing. 

"Considerando a nossa ênfase em soluções que melhoram os processos de negócios e o gerenciamento 
de informações, continuaremos a buscar modos adicionais de colaborar com nossos clientes para torná-
los mais capazes de operar com maior eficiência", comentou Bill Melo, diretor de marketing da Toshiba 
America Business Solutions. "Devido à capacidade das soluções da Square 9 Softworks de aumentar a 
eficiência do escritório, a nossa parceria com esta empresa faz todo o sentido".  "As soluções da Square 9 
Softworks estarão disponíveis na rede nacional de revendedores Toshiba". 

"A equipe da Square 9 Softworks tem a satisfação de atuar em parceria com a Toshiba para 
complementar seus produtos e-STUDIO reconhecidos no setor pela adição de nossa plataforma de 
produtos", declarou Stephen Young, presidente e diretor geral da Square 9 Softworks. "Esperamos 
iniciar logo esta colaboração e estamos motivados a ajudar os seus clientes a trabalhar com maior 
eficiência e sustentabilidade". 

Clique para Tweet: Toshiba Anuncia Aliança com Square 9 Softworks.  

http://business.toshiba.com/usa/home.html
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Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS), uma empresa 
independente da Toshiba Corporation e uma empresa Fortune Global 500, é a oitava maior empresa de 
equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que a administração de seu 
conteúdo de negócios vai além de fazer cópias. Abrange a administração de informações, sejam 
impressas, em formato digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e 
produtos do mundo real - apresentando nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIOTM ou a 
inovadora linha de assinatura digital ElluminaTM - para lidar com todas as suas necessidades de 
administração de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger informações e diminuir seu 
impacto ambiental. E se existe algo que pode ser útil agora para todas as empresas e o nosso planeta é 
conseguir fazer mais com menos. Para obter mais informações sobre as soluções e serviços Toshiba 
disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site www.business.toshiba.com e assista ao 
nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Sobre a Square 9 Softworks 
Como uma empresa premiada de desenvolvimento de software, a Square 9 Softworks tornou-se a força 
criativa da próxima geração de soluções de gestão de documentos habilitadas nas próprias instalações e 
na nuvem. Com décadas de experiência na entrega de estratégias para tecnologia de ECM, a Square 9 
Softworks desenvolveu soluções intuitivas para processos voltados para documentos em uma grande 
variedade de aplicações de negócios. O resultado é um conjunto abrangente de produtos para resolver 
os problemas de negócio mais comuns e complexos, inclusive para captura de documentos, gerência de 
conteúdo móvel, fluxo de trabalho de documentos e gerenciamento de formulários na Web. A Square 9 
Softworks distribui as suas soluções internacionalmente através de uma rede de parceiros de canal 
altamente especializados a partir do seu escritório corporativo em New Haven, Connecticut. 
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