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Windows 8
O Windows 8 é um sistema operacional robusto, 
desenvolvido para desktops, notebooks e alguns 
modelos de tablets e híbridos. 
Este é o mais recente sistema operacional da 
Microsoft (dando seguimento ao Windows 7 e ao 
Windows Vista antes deste). Os programas que você 
utiliza em seu computador com Windows podem ser 
instalados normalmente neste sistema.
Programas que você encontra para Windows 8: 
Microsoft Office (Word, Excel etc), HiDoctor, Suips e 
a maioria dos programas de computador utilizados 
em outras versões do Windows.*

Windows RT
Desenvolvido principalmente para tablets e 
smartphones, O Windows RT trabalha exclusivamente 
com os aplicativos encontrados na loja oficial de 
aplicativos da Microsoft, o Windows Store.
No Windows RT você tem acesso normal à internet e 
pode utilizá-lo para acessar vídeos, ler livros e acessar 
os aplicativos do Windows Store.
Programas que você encontra para Windows RT: 
Microsoft Office versão RT (Word, Excel etc), Skype 
para RT, jogos e Internet Explorer, que você pode 
utilizar para acessar seus sistemas online.
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Entendendo as diferenças entre 
Windows® RT e Windows® 8
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Windows® RT e Windows® 8

Qual modelo escolher?

O Microsoft Surface é o aparelho certo 
para você caso esteja procurando por um 

dispositivo portátil para acessar a internet e 
utilizar pequenos aplicativos como o Pacote 
Office (Word, Excel etc).

O modelo lançado em outubro de 2012 
oferece o Windows RT como sistema operacional. 
Unindo a mobilidade do tablet com a praticidade 
do notebook, o Microsoft Surface possui uma 
tela touchscreen de 10 polegadas, entradas para 
USB e cartões de memória microSD reunidos 
num aparelho com 9,3 de espessura e menos de 
700 gramas.

Se você precisa de um aparelho robusto, 
porém portátil, para ter acesso aos seus 

programas utilizados diariamente no Windows, 
há alguns dispositivos no mercado que rodam 
Windows 8 normalmente.

O ATIV Smart PC, desenvolvido pela Samsung, 
é um híbrido que une a tela touch screen 
ao teclado que pode ser removido quando 
necessário.

Todos os programas instalados em seu 
computador ou notebook podem ser utilizados 
normalmente neste híbrido, que possui uma 
tela touchscreen de 11,6 polegadas e menos de 
800 gramas.

Visualmente, a diferença entre os sistemas operacionais é pequena, porém, a usabilidade é bastante 
distinta. O Windows® RT, por exemplo, é encontrado em tablets,  celulares e híbridos com configurações 
mais leves, enquanto o Windows® 8 é o mais recente sistema da Microsoft, podendo ser utilizado em 

computadores, notebooks, ultrabooks e híbridos com configurações mais robustas.

Samsung ATIV Smart PC rodando HiDoctor 8.0.13 instalado

Microsoft Surface com HiDoctor NET favoritado na tela inicial


