IMPLEMENTAÇÃO DE IMAGEM DO SO

DESCRITIVO

Implemente imagens
remotamente em endpoints
Windows

Simpliﬁque a implementação de SO,
enviando uma imagem para endpoints
novos ou existentes a partir de um
console baseado na web.
FÁCIL DE USAR

BASEADO NA NUVEM

Comece rapidamente com uma solução de imagem

Capture e gere imagens de computadores em qualquer

intuitiva, que é fácil de entender e conﬁgurar. Nossa

navegador, em qualquer lugar. Simplesmente conﬁgure

solução também é projetada para pessoas sem

o seu servidor de imagem quando estiver na rede local.

conhecimentos técnicos.

Comece a gerar imagens de
computadores em 3 passos
fáceis!

1
CRIAR
Crie uma imagem do SO usando
técnicas especializadas para
geração de imagens com opções
online e oﬄine.

2

IMPLEMENTAÇÃO SIMPLIFICADA

AUMENTE A PRODUTIVIDADE

Simpliﬁque a implementação do SO para

Economize tempo de TI valioso, eliminando a

computadores novos e existentes, automatizando as

necessidade de ir ﬁsicamente até um computador e

conﬁgurações de instalação do Windows e criando

reinstalar o SO ou implementar uma nova imagem.

pacotes de implementação.

PERSONALIZAR
Personalize a imagem, conforme
desejado. Você pode usar o
Deep Freeze Cloud para instalar
os aplicativos e patches

IMPLEMENTE EM QUALQUER LUGAR

INTEGRAÇÃO COM WDS

Provisione a mesma imagem para hardwares

Continue a usar imagens existentes que talvez você já

diferentes de forma simultânea, não importa qual

tenha criado com seu ambiente de Serviços de

seja o fornecedor ou o modelo dos computadores.

Implementação do Windows.

COMPUTADORES SEM AGENTES

CRIE A SUA IMAGEM

Crie imagens de computadores novos ou existentes

Use a potência do Deep Freeze Cloud para implementar

que talvez ainda não tenham o Imaging Agent

aplicativos remotamente, instalar atualizações do

instalado, usando tecnologia PXE para inicializar

Windows e proteger o computador antes de capturar sua

computadores a partir da rede.

imagem golden.

desejados.

3
IMPLEMENTAR
Implemente a imagem do SO em
vários computadores usando o
Deep Freeze Cloud Console.

Recursos Principais

“

Trabalhar com o Deep
Freeze é muito fácil. Nós
faturamos os clientes
por hora.

IMAGEM BASEADA NA NUVEM

MIGRAÇÃO DE SO WINDOWS

Capture e implemente SOs em todos os

Atualize de Windows 7 para Windows 8.1 e

GERAR IMAGENS PARA
COMPUTADORES BARE-METAL

seus computadores remotos a partir de

Windows 10 e qualquer versão posterior,

Inicialize computadores novos de acordo

qualquer navegador usando o Deep

sem os desaﬁos técnicos.

com a sua conveniência com recursos de
boot de rede/PXE.

Freeze Cloud Console.

O que signiﬁca que não
temos tempo para
desperdiçar na
administração de
endpoints
inconsistentes.
- Soluções CMIT de
Austin

ZERO TOQUE, TOTALMENTE
AUTOMÁTICO

INDEPENDENTE DE HARDWARE

CAPTURAR IMAGEM GOLDEN

Implemente uma imagem padronizada do

Capture a imagem perfeita do disco de

Crie conﬁgurações de instalação

SO em qualquer computador, não importa

diferentes versões do SO com poucos

predeﬁnidas, para automatizar a

qual seja o fornecedor ou o modelo, com

passos simples, no conforto de um

experiência direto da caixa para

Grupos de Drivers pré-criados.

navegador de internet.

diferentes departamentos ou funções

Digitalize o Código QR

de usuário.

para inscrição no Deep Freeze
Cloud agora

REPOSITÓRIO CENTRALIZADO

IMPLEMENTAÇÃO PERSONALIZADA

CAMADAS PÓS-IMPLEMENTAÇÃO

Armazene as imagens em um

Crie pacotes de implementação que

Entregue e administre Aplicativos,

repositório centralizado (unidade de

satisfazem as necessidades de seu

atualizações do Windows e recursos de

rede) e faça implementações do SO

ambiente complexo com conﬁgurações

Segurança em seu ambiente.

não importa onde estiver.

personalizadas.

Console único para implementar, atualizar e administrar

REQUISITOS DE SISTEMA
Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)
Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

Simpliﬁque a Administração de
Patches

Obtenha Controle sobre

Pacotes pré-criados para uma

Atualizações do Windows

lista crescente de produtos
populares para instalar e
atualizar aplicativos em sua

Atualizações de Software

empresa.

Simpliﬁque a tarefa complexa de
entregar e administrar
atualizações do Windows em seu
ambiente. Autorize e instale

Segurança Multicamadas
Soluções de segurança para a sua

Atualizações do Windows

empresa, para aprimorar defesas,
reduzir riscos e ter foco em
inovação com barreiras de
segurança multicamadas.

Tecnologia Patenteada
Reinicializar para Restaurar

Deep Freeze

A tecnologia patenteada

Windows Server 2012 R2 (64 bits)

atualizações do Windows ou

Windows Server 2016 (64 bits)

escolha instalar apenas
você.

Windows Server 2019 (64 bits)
Para boot PXE (Preboot eXecution Environment), o
sistema operacional Windows Server é necessário.

Implementação Simpliﬁcada
do SO
Padronize a implementação de
atualizados usando os diferentes

para Restaurar) permite congelar
e restaurar após mudanças

Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

equipamentos novos e

Reboot-to-Restore (Reinicializar
os endpoints no estado desejado

Windows 8 (32 bits ou 64 bits)

automaticamente categorias de

atualizações autorizadas por

Segurança em Camadas

IMAGING SERVER

recursos disponíveis durante

Implementação do SO

indesejadas com uma

processos de instalação e
conﬁguração, facilitando um
nível de controle granular sobre

reinicialização simples.

os computadores antes, durante
e após a fase de instalação.

TM

Para saber como os seus ambientes de
informática podem se beneﬁciar com as
Soluções da Faronics, acesse
www.faronics.com
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