Tecnologia Patenteada
Reboot to Restore

Reduza os custos de TI
e aumente a produtividade
O Faronics Deep Freeze torna
o seu computador indestrutível.
O Deep Freeze fornece
o máximo em proteção de
estações de trabalho, preservando
a conﬁguração desejada do
computador. Cada vez que você
reiniciar o computador, o Deep
Freeze restaura a conﬁguração
original. Desde 1999, ajuda
milhares de proﬁssionais de TI
a administrar milhões de computadores com esforço mínimo.

Disponível para:

Benefícios do Faronics Deep Freeze
Reduzir os tíquetes de TI em 63%

O Deep Freeze garante 100% de
recuperação das estações de trabalho
em todas as reinicializações. Os clientes
reportam uma redução média de 63%
nos tíquetes de TI.

Completamente não restritivo

Fornece acesso sem restrições para
os usuários, enquanto impede mudanças
permanentes de conﬁguração.

US$ 23,09
- Gartner

Impede que os computadores se afastem
das conﬁgurações de linha de base,
mas permite que os usuários salvem
seus trabalhos.

O Deep Freeze fornece um método
simples e eﬁcaz para limpar todas as
alterações maliciosas no sistema,
incluindo ameaças de dia zero.

Obter conformidade de licenças

O Deep Freeze remove todos os softwares
instalados sem a sua autorização com
uma única reinicialização, ajudando
a cumprir a conformidade de licenças.

Autonomia dos usuários ﬁnais

Minimiza a dependência em relação
ao pessoal de TI para questões simples,
permitindo que se concentrem em
tarefas mais importantes.

TM

A manutenção
de um computador
bem administrado
pode custar

42% a menos.
- Gartner Inc.,
Custo Total de
Propriedade de Estações
de Trabalho

Evitar a dessincronização
de conﬁguração

Eliminar ameaças de dia zero
O custo médio de suporte técnico
por contato é estimado como

Você
sabia?

O Deep Freeze
funciona lindamente
para nós. Na
verdade, funciona
tão bem que nos
esquecemos dele,
porque nunca
precisamos tocar
nos computadores!
Não é frequente
eu trabalhar com
software que
faz exatamente
o que promete.
- Universidade do Alabama

www.faronics.com

Como o Deep Freeze funciona

Software

O Deep Freeze usa tecnologia patenteada
para redirecionar informações gravadas em
disco rígido para uma tabela de alocação,
deixando os dados originais intactos.
As informações redirecionadas na tabela
de alocação não são mais referenciadas
quando o computador é reiniciado,
o que restaura o computador ao estado
original, até o último byte.

Sistema
de arquivos

Kernel

Número de Patente: US7539828 B2

O Deep Freeze pode
reduzir seus tíquetes
de suporte de TI

63%.

DEPOIS

Os blocos
gravados voltam
a ser espaço livre

Administração central

Tarefas de manutenção

O Enterprise Console
torna fácil implementar,
conﬁgurar e administrar
computadores com
Deep Freeze na rede.
E também cria um console
personalizado com
recursos adaptados.

Agende janelas de
manutenção para
executar atualizações
automáticas usando
um arquivo de lote ou
soluções de administração
de terceiros.

ThawSpace

Proteção de MBR

Inicialização remota

Crie partições virtuais
para guardar dados
importantes, mesmo que
não haja uma partição
física separada disponível
no computador.

Obtenha segurança
aprimorada com proteção
do registro de inicialização
mestre (MBR, Master Boot
Record) contra injeções de
rootkit e outras alterações,
tornando a sua segurança
à prova de falhas.

Inicie aplicativos existentes
em computadores
selecionados no console
ou envie o executável
e inicie remotamente.

Bloqueio de teclado
e mouse

Gerenciamento
de energia

Integração

Bloqueie remotamente
o teclado e o mouse para
fazer manutenção ou impedir
alterações não autorizadas.
E notiﬁque os usuários
enviando uma mensagem
remotamente.

Execute ações de
reinicialização, desligamento
e Wake-On-LAN para
que ocorram mediante
demanda ou com base
em agendamento.

DE LICENÇAS
VENDIDAS

30.000 CLIENTES
150 PAÍSES

O Deep Freeze
transformou
o nosso suporte
a estações
de trabalho em
laboratórios e
economizou tantos
rebuilds que eu
até perdi a conta.
Um produto incrível
e revolucionário.
- Universidade
Birmingham City

REINICIALIZAÇÃO

Principais recursos

Você sabia?

9 MILHÕES

O bloco vai
para espaço
livre em disco

Tabela
de Alocação

Reinicialização

Seu disco rígido

em até

ANTES

Atualização automática
do Windows
Faça download de
atualizações do Windows
automaticamente, mesmo
quando os computadores
estão Congelados. Agende
uma janela de manutenção
para executar atualizações
automáticas e retornar ao
estado Congelado.

Use a interface de Linha
de Comando integrada
para administrar o Deep
Freeze com os sistemas
de administração de
estações de trabalho mais
populares, como Microsoft
SCCM, Dell KACE, Apple
Remote Desktop, etc.

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

www.faronics.com

Requisitos de sistema
O Deep Freeze requer Windows XP/Vista/7/8.1/10 e 10% de espaço livre em disco. O Deep Freeze Server requer Windows Server 2003,
2003 R2, 2008 e 2008 R2. O Deep Freeze Mac requer Yosemite OS X 10.10, Mavericks 10.9, Tiger 10.4, Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6,
Lion 10.7 ou Mountain Lion 10.8. O Deep Freeze Mac é um aplicativo Universal (compatível com Intel e PPC). A integração do ARD
requer a versão 3.2 ou posterior do Apple Remote Desktop. O Mac OS X Server também é suportado em OS X 10.8 ou posterior.
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Simplifying Computer Management
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