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Bloqueie endpoints e crie 
quiosques personalizados

WINSELECT

Portugués

DATASHEET



Habilite as equipes de TI a obter controle 
abrangente de ponta a ponta sobre a 
experiência de usuário de quiosque do 
Windows, com recursos com curadoria 
cuidadosa.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO PERSONALIZÁVEL PROTEJA OS QUIOSQUES “
Você sabia?

Existem 3910 
configurações de política de 
grupo inter-relacionadas no 

Windows 10

O WINSelect nos possibilitou 
transformar facilmente 

algumas de nossas estações 
de trabalho de computador 
em máquinas de catálogo 

dedicadas.

- Sistema de bibliotecas de 
Chautauqua Cattaraugus

Digitalize o Código 
QR 

para inscrição no Deep Freeze 
Cloud agora

Desative facilmente ou impeça que dados sejam salvos 
em unidades USB, unidades de disco, armazenamento 
em rede e na Internet, para tornar os quiosques mais 
seguros.

Personalize vários aspectos da experiência de 
usuário do quiosque, incluindo a tela inicial, e 
impeça ações não autorizadas de usuários.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO DE TI REDUZIDOS MINIMIZE A INTERVENÇÃO DA TI
Forneça somente a funcionalidade Windows pretendida 
para usuários finais, reduzindo os problemas causados 
por violações em configurações do sistema.

Elimine etapas desnecessárias de solução de 
problemas, reduzindo os esforços para manutenção 
de quiosques e os custos resultantes.

INTERFACE FÁCIL DE USAR

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administre, implemente e configure facilmente os 
endpoints de quiosques usando um console de 
administração baseado na nuvem.

Personalize rapidamente a página inicial do 
quiosque e defina configurações de uso com a 
interface intuitiva e fácil de usar.

PADRONIZE AMBIENTES

USO SEGURO DE COMPUTADORES
Proteja o seu ambiente, permitindo ou bloqueando um 
intervalo de endereços IP para garantir a comunicação 
segura. Bloqueie o acesso a URLs específicos por 
usuários.

Permita a criação de uma configuração típica para 
várias situações de uso, tais como quiosques 
públicos, computadores de bibliotecas e ambientes 
de aprendizagem.



“
Recursos Principais

DESIGNER DE QUIOSQUES

Configure elementos da tela do quiosque 
em conformidade com os seus requisitos 
de marca de papéis de parede 
personalizados a ícones de ladrilhos, 
tamanho de fontes, cor de fontes e texto 
personalizado.

PUBLICAR APPS OU LINKS DA WEB

Permitir apenas aplicativos específicos, ou 
links da web com ícone personalizado e 
texto de apoio. Iniciar automaticamente 
aplicativos predefinidos na inicialização, ou 
ocultar os aplicativos necessários.

SUPORTE PARA VÁRIOS IDIOMAS

Fornece acesso à tela do quiosque para os 
usuários em 7 idiomas: inglês, espanhol, 
francês, alemão, português, chinês e 
japonês.

BLOQUEIO DE MÁQUINA E 
LIMITAÇÃO DE IMPRESSÃO

Desative ou impeça a gravação de dados 
em unidades USB e unidades de disco. 
Restrinja o acesso de usuários a 
impressoras específicas e ao número de 
páginas que podem ser impressas.

CONFIGURAÇÕES DE TEMPORIZADOR 
DE SESSÃO

Crie sessões de usuário com tempo 
limitado com contagem regressiva na tela, 
decida se os usuários têm a opção de 
prorrogar os limites da sessão e crie vários 
segmentos de tempo com códigos de 
referência para entrada de usuário.

CONTROLE DE REDE E DA WEB

Controle o acesso a websites 
específicos, permitindo apenas os 
especificados, ou bloqueando sites 
predefinidos, incluindo endereço IP ou 
um intervalo de IPs durante a sessão de 
quiosque.

RESTRIÇÕES DE NAVEGADOR

Controle quais recursos e opções estão 
disponíveis em Microsoft Internet 
Explorer e Mozilla Firefox. Impeça 
cliques com o botão direito no 
navegador e impeça os usuários de 
mudar a página inicial padrão.

BLOQUEIO DE UNIDADE E 
EXTENSÃO DE ARQUIVO

Restrinja a abertura e a gravação de 
arquivos em unidades específicas. Bloqueie 
arquivos com extensões específicas para 
proteger os seus endpoints de quiosques 
personalizados com segurança em 
camadas habilitada para a nuvem.

ADMINISTRAÇÃO NA NUVEM

Administre endpoints em vários locais a 
partir de um console de administração 
baseado na nuvem para criar um 
quiosque com um designer de 
quiosques baseado na web e aplique 
restrições com eficiência.

Controlar a atividade de usuários 

em computadores de uso público 

e quiosques é um problema que o 

pessoal de TI enfrenta constante-

mente. Os administradores de TI 

querem uma solução que permita 

administrar facilmente o acesso 

de usuários a determinados 

aplicativos, websites e opções de 

menu, para que possam influen-

ciar como uma estação de 

trabalho é usada. O Faronics 

WINSelect Kiosk Cloud protege o 

propósito de um computador, 

habilitando os administradores 

com controle completo sobre as 

capacidades de uma estação de 

trabalho. Os recursos do sistema 

operacional Windows, as funciona-

lidades do menu Iniciar, e as 

opções de Internet Explorer, 

Firefox e Windows Explorer 

podem ser amplamente personal-

izadas para adequação às necessi-

dades da organização.

Benefícios do Faronics 
WINSelect Kiosk Cloud



Recursos intuitivos e simples do designer de quiosques
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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)

Logotipo e texto 
personalizados

Ícone integrado e galeria 
de papéis de parede

Aplicativos e links da web 
personalizados

Controles potentes para 
desligamento e 
desconexão

Diversos layouts de grade

Orientação em paisagem 
ou retrato

Seletor de idioma


