
Como o Drag and Drop facilita as ações de Sites? 

Olá!  

Para obter bons resultados em Sites é necessário tempo suficiente para planejar as melhores 

estratégias. Infelizmente, nem sempre temos o tempo suficiente para fazê-lo como 

gostaríamos. 

Mas, o uso das tecnologias pode nos poupar e potencializar o tempo as nossas tarefas. Por 

este motivo, hoje nosso conteúdo trará um truque para ganhar tempo e realizar com eficiência 

outras tarefas. 

Estamos falando do Drag & Drop. Acompanhe conosco todos o procedimentos de uso e 

descubra como ele pode ajudar no gerenciamento do tempo e otimização dos mecanismos 

de Sites. 

O que é Drag and Drop e suas vantagens. 

i 
 

Diante de tantas tecnologias, que são criadas em uma velocidade inacreditável, é muito 

comum nos sentirmos perdidos e/ou atrasados diante da rápida obsolescência. 

Mas, o termo tecnologia não deve trazer angustia. Existem coisas bem complexas no mundo 

tecnológico e existe também o “arrastar e soltar”. É simplesmente isto a tradução literal 

do Drag and Drop. Mas as facilidades não param por ai! 

1.   Facilita tarefas em sites. 

O mecanismo de recuperação, busca e transferência de arquivos é uma ação de alta 
frequência para quem trabalha ou usa sites. 

Geralmente, quando precisamos transferir arquivos de um local ao outro nos deparamos com 
no mínimo 3 janelas de interoperabilidade. Isto nos toma tempo que totalizam atraso ao fim 
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do dia.Com a função arrastar e soltar o tempo poupado conta como vantagem em outras 
tarefas. 

2. Otimização de mecanismos em imagens. 

No caso de imagens se torna ainda mais fácil, pois o risco de equívocos são reduzidos. 

3. Fácil instalação e ampla adaptabilidade. 
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O Download  é simples e o arquivo super leve. 

Se você trabalha/usa o sistema operativo Mac, este software é adaptável a praticamente todas 
as funcionalidades onde sejam possíveis transferência de arquivos. 

Para os sistemas operativos Windows e Linux o software também roda em alguns programas 
importantes dos dispositivos. Funciona também para android. 

Instalação e Uso 

Para instalar e começar a usar o Drag and Drop basta realizar o download, abrir a aplicação 
e seguir as instruções de uso. 

Quer saber mais sobre como a tecnologia pode facilitar a sua jornada de trabalho? Visite 
nossa página e conheça outras soluções digitais. 

Até a próxima! 
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