
O Deep Freeze Cloud 
tem sido vital para
o nosso ambiente
e essencial para
a minha equipe.

Eu tenho e recomendo 
para todos.

Em última instância,
o investimento valeu 

muito a pena
e foi uma decisão 

excelente. 

- Distrito Escolar do 
Condado de Gilchrist

O Deep Freeze Cloud 
fornece um console único 
para Proteger, Atualizar 
e Administrar os seus 
computadores

Os recursos do premiado Deep Freeze 
agora estão disponíveis na nuvem.
O Deep Freeze Cloud é um pacote 
de produtos oferecidos como 
Software como um Serviço (SaaS). 
Eleva a administração de 
computadores, a proteção de 
dados, a administração de ativos 
e o gerenciamento de energia 
a um novo patamar. Tenha controle 
total de seus ativos de TI, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Console único baseado na Web
Console simples e potente, que pode 
ser acessado a qualquer hora, em 
qualquer lugar.

Ações ao vivo
Execute ações sob demanda usando 
um navegador de internet ou com 
a conveniência de um telefone celular.

Zero de investimento em hardware
A solução hospedada não requer 
investimento em hardware e garante 
alta disponibilidade. 

Implementação rápida
Implemente e administre centralmente os 
computadores em poucos minutos, usando 
o Utilitário de Implementação integrado.

Console central para Windows 
e Mac
Administre as versões do Deep Freeze para 
Windows e Mac em uma única plataforma.

Segurança em camadas
Obtenha proteção abrangente para 
defesa impenetrável contra ameaças 
usando proteção em camadas.

Centro de controle unificado
Centralize e dinamize a administração 
de computadores, políticas e 
implementação em diferentes locais.

TM www.faronics.com

DEEP FREEZE CLOUD
Reinicializar para Restaurar... e muito mais

Você sabia?

70% das empresas 
estão usando ou 

avaliando soluções de 
computação em nuvem.

- AMD
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Requisitos de sistema
O Deep Freeze Cloud Console é um aplicativo baseado na nuvem e não requer instalação. O Deep Freeze Cloud Console pode ser 
acessado com Internet Explorer, Firefox e Chrome. O Cloud Agent é compatível com: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1 e 
Windows 10 para versões de 32 e 64 bits (devem ter o pacote de serviços mais recente instalado). Mac OS X Snow Leopard 10.6.3 
(ou superior), OS X Lion 10.7, OS X Mountain Lion 10.8, OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X Server 10.6.3 Snow Leopard 
(ou superior), OS X Lion Server 10.7.x e OS X Server.

Você sabia?
Os Serviços em Nuvem 

têm custo total de 
propriedade (TCO) mais 
baixo e não requerem 
grande investimento

de capital para licenças ou 
infraestrutura de suporte.

- Gartner

30.000 CLIENTES
150 PAÍSES

9 MILHÕES DE LICENÇAS 
VENDIDAS

Digitalize o Código QR
para se inscrever para um 
teste por 30 dias gratuito 

do Deep Freeze Cloud.

Principais recursos

Console baseado 
na web
Um console simples 
e baseado na Web 
oferece a potência 
da nuvem sem 
investimento em 
hardware caro.

Aplicativo móvel
App móvel para iOS 
e Android para Congelar, 
Descongelar e fazer 
mais com o telefone 
celular.

Gerenciamento 
de marcadores
Organize-se usando 
marcadores, incluindo 
marcadores de local 
e marcadores de tíquete 
de suporte.

Implementação 
centralizada
Implemente e administre 
computadores em 
poucos minutos a partir 
de um único local, 
usando o Utilitário de 
Implementação.

Gerenciamento 
de vários sites
Gerencie de maneira 
centralizada todos os 
consoles do Deep Freeze 
em diferentes locais por 
meio de um único login.

Gerenciamento 
de função de usuário
Forneça direitos 
granulares a seus 
usuários. Atribua-lhes 
grupos designados de 
computadores e sites 
físicos.

Orquestração 
de políticas
Centralize e aperfeiçoe 
a administração de 
criação, implementação 
e gerenciamento de 
políticas nas estações 
de trabalho.

Deep Freeze
Solução patenteada 
de Reinicializar para 
Restaurar disponível 
em plataforma na 
nuvem.

Atualizador 
de software
Instale e atualize 
automaticamente 75+ 
produtos populares em 
todos os computadores, 
incluindo os protegidos 
pelo Deep Freeze.

Criação de lista branca 
de aplicativos
Bloqueie as ameaças 
antes da ativação, usando 
o mais avançado software 
para bloqueio de aplicativos 
baseado em valor de 
hash, assinatura digital 
e publishers.

Bloqueio de área 
de trabalho
Diga adeus a GPOs. 
Personalize a configuração 
do computador para 
que execute somente 
as funções de que você 
precisa, evitando todos 
os usos não autorizados.

Estatísticas de uso
Obtenha controle de 
seu inventário de ativos 
de TI com relatórios 
inteligentes e widgets 
dinâmicos para 
tomar decisões de 
TI inteligentes.

Anti-intimidação
Denuncie incidentes de 
intimidação anonimamente 
no computador e combata 
o bullying.

Gerenciamento 
de energia
Gerenciamento 
inteligente de energia, 
com monitoramento 
avançado e administração 
inteligente de energia, sem 
interromper as tarefas de 
TI ou os usuários finais.

Antivírus
Proteção abrangente 
com uma combinação de 
antivírus, anti-spyware, 
firewall e filtro da Web 
premiados.


