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Intranet, Extranet e Internet 



O que é Intranet??? 

Intranet é uma rede corporativa interna 
construída utilizando os padrões e tecnologias 
da internet. 



Para que serve??? 

Serve para que os funcionários de uma empresa 
possam acessar informações corporativas; 

Alternativa barata e poderosa para comunicação 
interna; 

Grande capacidade de reduzir consumo de 
papel; 

Disponibilizar agenda de ramais, 
procedimentos, treinamentos, etc 



O que é Extranet??? 

Extranet é uma rede que conecta recursos 
relacionados da intranet de uma empresa com 
consumidores, fornecedores ou parceiros de 
negócio. 



Vantagens da Extranet 

Pode melhorar a produtividade da organização, 
automatizando processos e reduzir margens de 
erro; 

Permite visualizar informações em momentos 
convenientes para parceiros de negócios, 
clientes, colaboradores, fornecedores e outras 
partes interessadas; 

Informações podem ser atualizadas 
instantaneamente; 

Permite melhorar as relações com os principais 
clientes, fornecendo-lhes informações precisas 
e atualizadas. 



Desvantagens da Extranet 

O custo de uma extranet pode ser muito 
elevado; 

O sistema de acesso tem de ser 
cuidadosamente controlado para evitar que 
informações sensíveis caiam nas mãos erradas; 

Extranets podem reduzir o contato pessoal com 
clientes e parceiros de negócios. 



Internet 

Internet é um conjunto de redes 
interconectadas, trocando informações 
livremente. 

 

A internet é a maior rede de computadores do 
mundo. 



O que é um domínio? 

É um nome que serve para localizar e identificar 
conjuntos de computadores na Internet. O 
nome de domínio foi concebido com o objetivo 
de facilitar a memorização dos endereços de 
computadores na internet. Sem ele, teríamos 
que memorizar uma sequência grande de 
números. 

 

www.google.com.br  



Extensões de domínio – Pessoa Física 

CATEGORIA APROPRIADO PARA 

NOM.BR Pessoas Físicas 

ADM.BR Administradores 

ADV.BR Advogados 

ARQ.BR Arquitetos 

ATO.BR Atores 

BIO.BR Biólogos 

CIM.BR Corretores 

CNT.BR Contadores 

ECN.BR Economistas 

ENG.BR Engenheiros 

ETI.BR Especialista em Tecnologia da 
Informação 

FND.BR Fonoaudiólogos 

FOT.BR Fotógrafos 

FST.BR Fisioterapeutas 

GGF.BR Geógrafos 

JOR.BR Jornalistas 



Extensões de domínio – Pessoa Jurídica 

CATEGORIA APROPRIADO PARA 

ART.BR Artes: música, pintura, folclore 

COM.BR Comércio em geral 

ESP.BR Esporte em geral 

FAR.BR Farmácias e drogarias 

FM.BR Empresas de radiodifusão sonora 

G12.BR Entidades de ensino de 1º e 2º grau 

GOV.BR Entidades do governo federal 

IMB.BR Imobiliárias 

IND.BR Indústrias 

INF.BR 
Meios de informação (rádios, jornais, 
bibliotecas) 

MIL.BR Forças Armadas Brasileiras 

ORG.BR ONGs, sem fins lucrativos 

SRV.BR Empresas prestadoras de serviços 

TUR.BR Entidades da área de turismo 

TV.BR Empresas de radiodifusão de sons e imagens 

ETC.BR O que não se enquadra nas outras categorias 



Web 2.0 

Nos últimos anos a web evoluiu de um recurso 
unidirecional, em que usuários apenas 
obtinham informações, para uma recurso 
bidirecional, em que os usuários obtêm 
informações e contribuem com elas. 

Exemplos: Youtube, Wikipedia, etc 



 

 

 

Aplicações da Internet 



Mecanismos de busca 

É uma ferramenta valiosa que possibilita 
encontrar informações na web; 

Utilizam programas automatizados que seguem 
todas as conexões da web em uma tentativa de 
catalogar todas as páginas da internet; 

Tem se tornado importantes para os negócios 
como uma ferramenta para conduzir visitantes 
ao site do negócio na web. 



Email, Mensagem Instantânea e bate 
papo em vídeo 

Email não é mais limitado a simples mensagens 
de texto. Podem ser utilizados com ferramentas 
específicas ou on-line. 

Mensagem instantânea é uma comunicação on-
line, em tempo real, entre duas ou mais 
pessoas. 

Bate papo em tempo real com voz e imagem. 



Blog 

Blog é um website onde as pessoas podem criar 
e utilizar para escrever observações, 
experiências e opiniões sobre uma gama de 
assuntos. 

A comunidade dos blogs e dos blogueiros é o 
que se chama de blogosfera. 

Um blogueiro é uma pessoa que cria blogs. 

Blogar é o processo de colocar entradas em um 
site de blog. 



Podcast 

Um podcast é um áudio transmitido pela 
internet. 

Um podcast é um blog de áudio, como uma 
estação de rádio pessoal na internet. 

Podcast é muito versátil, pois pode ser baixado 
em outros dispositivos e escutado enquanto 
está no transito por exemplo. 



VOIP 

VOIP (Voz sobre IP) é a utilização da rede de 
computadores para realizar chamadas 
telefônicas e a transmissão de fax. 

 

O VOIP permite além de ligações de voz, 
também realizar videoconferência pela internet. 



Livros eletrônicos e livros em áudio 

Livros digitais, tanto em formato de texto 
quanto de áudio, crescem em popularidade 
graças aos atraentes dispositivos e serviços 

 

Livros em áudio se tornam mais populares 
devido à popularidade do Ipod. 



Compras pela Web 

Compras de livros, roupas, automóveis, 
remédios e tudo o que se imaginar pode ser 
vendido pela internet. 

É a empresa disponível 24 X 7 X 365 para o 
mundo. 



 Quais outras 
aplicações vocês 
conhecem???? 


