
 
 
 
Para nossos valiosos Parceiros de Negócios e Clientes, 

 

Estou encaminhando esta mensagem porque considero fundamental permanecer conectado durante esses 

períodos sem precedentes. Como a pandemia de coronavírus continua mudando praticamente todos os 

aspectos de trabalho e também das nossas vidas, bem como a saúde e o bem-estar de nossos funcionários, 

parceiros e clientes, gostaria de enfatizar que essa ação prossegue como a nossa prioridade número um. A 

maioria dos funcionários de nosso escritório mudou para um ambiente de trabalho em casa (home-office) 

e as nossas equipes de serviços e suporte seguem os novos protocolos. Continuamos comprometidos em 

responder às solicitações dos clientes, especialmente no suporte às operações essenciais que trabalham 

para combater o COVID-19. 

 

Para garantir estabilidade e o sucesso durante este período desafiador, compartilho:  

• Estamos acompanhando de perto a logística e as cadeias de suprimentos para minimizar as interrupções 

e atrasos para os clientes. Como esta é uma situação em contínuo desenvolvimento semanal, faremos o 

possível para nos comunicar rapidamente com você e resolver quaisquer problemas de disponibilidade que 

possam surgir. Se houver algum problema ou necessidade, entre em contato diretamente com o seu 

representante de vendas Kodak Alaris. 

• Como um indicador líder promissor, nossas fábricas na China estão funcionando com capacidade quase 

total e os parceiros da cadeia de suprimentos secundários estão começando a normalizar. Garantimos com 

sucesso isenções do Estado de Nova York para que possamos continuar enviando peças, produtos e 

serviços de nosso armazém em Rochester para as atividades comerciais essenciais. 

• Continuamos a prestar serviços em locais onde não há restrições. Cumpriremos os mandatos do governo 

à medida que forem implementados e retomaremos o serviço conforme assim permitido. 

• Estamos pensando fora da caixa, procurando oportunidades para oferecer nossa experiência para ajudar 

as organizações a superar os desafios diários. Todo setor e mercado vertical serão impactados de alguma 

forma, sendo esses, Saúde, Governo, Logística, TI, Empresas, Educação, Viagens e Turismo, Hotelaria, entre 

tantos outros. A necessidade de capturar dados com precisão e automatizar os processos de negócios 

permanecerá crítica e, dessa forma, esperamos trabalhar com você para oferecer soluções inovadoras a 

esses segmentos de mercado. 

 

 



 
 

Em resumo, estamos comprometidos em apoiá-lo no contínuo sucesso e acreditamos que juntos 

prevaleceremos e venceremos. Muito Obrigado pelo seu apoio! 

 

Para obter informações mais atualizadas, visite o site da Kodak Alaris. ->  Alaris website. 

 

Don Lofstrom 

Presidente e General Manager 

Alaris, a Kodak Alaris Business 

https://www.alarisworld.com/go/covid19

