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Quanto tempo e dinheiro você gasta em tarefas
nas quais não utiliza as tecnologias disponíveis
para trabalhar por você? Você sabia que existem
essas ferramentas?

Provavelmente você já teria economizado
bastante, se conhecesse todas as ferramentas
que estão à sua disposição, a maioria delas
gratuitas, e de fácil utilização.

As tecnologias ofertadas estão em constante
evolução, e diariamente, empresas oferecem
novas soluções para facilitar a vida das pessoas.
Com tantas novidades disponíveis no mercado,
muitas acabam não sendo de conhecimento do
público, mesmo que possuam um excelente valor
a agregar. Por isso, listamos neste e-book
algumas ferramentas que podem ser bastante
úteis no seu dia a dia.



O Hooper é perfeito para pessoas que viajam
muito de avião. O aplicativo, com base em dados
recolhidos de diversos lugares, consegue prever,
com uma precisão impressionante, se o preço
das passagens para o trecho que você está
interessado, no dia que você está interessado,
vão abaixar ou subir, e diz ainda quanto ele
acredita que você pode economizar se esperar,
garantindo que você faça o melhor negócio.

O Moovit é o Waze de quem usa transporte
público. O aplicativo oferece informações sobre o
transporte em tempo real, permitindo que o
usuário tenha acesso aos melhores trajetos,
possibilidades de linhas de ônibus e mais. Uma
das melhores funcionalidades do aplicativo são
os itinerários das linhas de ônibus e trem,
mostrando estações de parada, bem como hora
de partida e chegada. Com o Moovit, as chances
de você se perder pela cidade são bem
pequenas.



TRADUTOR DA MICROSOFT
O aplicativo Tradutor da Microsoft, disponível
para Android e iPhone (iOS), permite traduzir por
fotos textos de diversos idiomas a partir da
câmera do smartphone de forma rápida.
Também é possível importar imagens salvas da
galeria do celular para fazer a tradução de
palavras. O uso do tradutor por câmera é ideal
para economizar tempo, uma vez que dispensa
que o usuário digite o texto para entender a
mensagem presente nas imagens.

MENSAGENS TEMPORÁRIAS
NO WHATSAPP

Passo 1: Para habilitar as mensagens
temporárias para todas as conversas e definir um
novo período para a exclusão dos chats, abra o
mensageiro e toque sobre o ícone de reticências
no canto superior direito da tela para acessar as
configurações;

Passo 2. Na próxima tela, acesse a aba "Conta"
e, em seguida, toque sobre "Privacidade";



BATIMENTO CARDÍACO
NO IPHONE

O iPhone tem tecnologias que permitem medir os
batimentos cardíacos diretamente pelo celular,
desde que seja utilizado o aplicativo Google Fit.

Passo 1. Na tela inicial do app Google Fit, toque
no ícone de "Procurar" (o terceiro indicado na
barra inferior do app). Em seguida selecione
"Sinais Vitais". 

Passo 2. O primeiro item indica a opção de
"Verificar a frequência cardíaca". Toque em
"Começar". Em seguida, pressione "Ok" para dar
acesso à sua câmera. É por ela que o app fará a
mensuração. 

Passo 3. Deslize a tela para baixo até encontrar
a seção "Mensagens temporárias" e clique sobre
a opção "Duração padrão". Na sequência, basta
selecionar um novo período para as mensagens
para habilitar o recurso. A partir de então, ao
iniciar uma nova conversa pela plataforma, as
mensagens temporárias estarão ativadas e as
mensagens serão excluídas após o período
definido como padrão.



DISCONNECT
A extensão para o Chrome foi considerada uma
das 100 melhores inovações pela revista
estadunidense Popular Science. E há uma boa
razão para isso. Ela impede que rastreadores
acessem suas informações. Diferente de
ferramentas similares, o Disconnect tem a
vantagem adicional de Wi-Fi e recursos de
otimização de Banda Larga. Isso evita que os
invasores usem cookies roubados para acessar
dados pessoais sem a sua senha. Os
desenvolvedores asseguram que é possível
tornar a navegação até 27% mais rápida com o
uso do Disconnect.

Passo 3. Posicione a ponta do dedo indicador na
lente da câmera traseira do iPhone, com a mão
firme, e aplique uma leve pressão com o dedo.

Passo 4. Note que o medidor de frequência
cardíaca começará a indicar sua pulsação.
Aguarde alguns segundos para concluir a
medição. Para ajudar, ative o botão de lanterna,
indicado no canto direito da tela; 

Passo 5. Ao final, será indicado o resultado da
frequência cardíaca, mostrando os batimentos
por minuto. Confirme em "Salvar medição". Você
pode acessar os resultados dentro do mesmo
menu de "Sinais vitais" acessado anteriormente.



LASTPASS
Esta é uma ótima ferramenta pra quem costuma
esquecer senhas. Até porque, atualmente, fica
difícil lembrar as credenciais de tantos serviços.

A extensão salva e criptografa suas senhas no
servidor LastPass. É só logar e procurar pelos
sites, já com as credenciais preenchidas, e
apenas clicar para utilizá-los.

TECNOLOGIA NA MÃO
COM TONY VENTURA

Além de tudo que foi listado neste e-book, a Niu
Cursos tem disponível em seu catálogo, o curso
Tecnologia na Mão, onde o professor Tony
Ventura apresenta e ensina a utilizar da melhor
maneira, diversos softwares para aumento de
produtividade e otimização de tempo. Você vai
aprender a automatizar processos, tanto na sua
vida pessoal como na vida profissional. 

O curso também aborda como as empresas
podem melhorar seus serviços de atendimento
ao cliente, utilizando robôs para respostas mais
ágeis e filtrando as demandas. A primeira aula
está disponível gratuitamente na plataforma da
Niu Cursos. Para acessar, é só clicar aqui.


