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Habilitado por Faronics Cloud

IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE  
MUITO RÁPIDA



O Faronics Deploy é a forma mais rápida e fácil de implementar aplicativos, patches e sistemas operacionais em dispositivos 

administrados. O Deploy também permite que você faça um inventário de sua implementação e envie remotamente para suas 

Aja instantaneamente, executando ações sob demanda  
como instalar aplicativos e patches do Windows, ou acessar  
computadores remotamente. Ligue os computadores e  
execute tarefas de manutenção, quando necessário.

Além de instalar patches do Windows e corrigir  
vulnerabilidades em aplicativos, implemente o Faronics  
Anti- Virus para proteção abrangente contra malware e  
ameaças de segurança.

Administre qualquer número de computadores de forma  
independente, sem sobrecarga de recursos locais ou  
banda de rede, com arquitetura descentralizada e  
baseada na nuvem

A Grade de Controle sempre conectada torna a administração  
de seus computadores um processo ao vivo e visual. Opções de  
acessibilidade, como Modo Escuro e Contraste Aprimorado,  
aumentam o conforto dos olhos. 

Ofereça suporte para seus usuários finais em qualquer lugar  
do mundo. Conexão remota com computadores, implementação  
de software e atualização de patches em um único console baseado  
na web. Não é necessário servidor de intermediação.

Execute atualizações de aplicativos, faça inventário de dispositivos e  
acesse remotamente pela web para sistemas operacionais 
Windows e Mac.

AÇÕES MUITO RÁPIDAS

PERMANEÇA EM SEGURANÇA

CONSOLE DE NUVEM DIMENSIONÁVEL

INTERFACE INTUITIVA EM TEMPO REAL

CONTROLE EM QUALQUER LUGAR

CONTROLE MULTIPLATAFORMA

IMPLEMENTAÇÃO MUITO RÁPIDA 
DE APLICATIVOS, ATUALIZAÇÕES DO  
WINDOWS E SISTEMAS OPERACIONAIS
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ADMINISTRAÇÃO DE  
APLICATIVOS

CONFIGURE, IMPLEMENTE E AUTOMATIZE 
ATUALIZAÇÕES PARA QUALQUER APP 
INSTANTANEAMENTE

O Faronics Deploy usa uma configuração baseada em agente para 

administrar aplicativos. Após o exame inicial, os computadores são 

listados em uma grade com as versões de aplicativos entre categorias 

disponíveis para aprofundamento. A interface de administração de 

políticas com base em aplicativos permite configurar uma solução de 

administração de aplicativos completamente automática.

RECURSOS

Atualizações automáticas para Windows e Mac

Administre qualquer aplicativo, incluindo MS Office ou Adobe Suite, instantaneamente 

Funciona sem intervenção do usuário

Servidor de cache para otimizar a banda de rede
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ATUALIZAÇÕES DO  
WINDOWS
AUTOMATIZE DESCOBERTA, TESTE E 
IMPLEMENTAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DO 
WINDOWS

Após um Exame de Patches inicial, os computadores administrados são 

listados em uma grade com atualizações pendentes entre diferentes 

categorias de patches disponíveis com uma função de 

aprofundamento. A interface de administração de políticas com base 

em categorias permite configurar uma solução de administração de 

patches completamente automática ou um processo de teste e 

aprovação para computadores em um ambiente de produção.

Patches atualizados com exame de patches sob demanda 

Políticas granulares com atualizações seletivas

Teste antes da implementação com processo de aprovação

Obtenha atualizações do cache ou da infraestrutura WSUS

RECURSOS
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IMPLEMENTAÇÃO  
DE SO
IMPLEMENTAÇÃO DE SO RÁPIDA E 
MODULAR, ADMINISTRADA NA NUVEM

O Faronics Deploy usa um Imaging Server que requer uma 

configuração única em qualquer computador, não é necessário ter 

sistema operacional de servidor. Usando isso como um repositório 

sincronizado e relay, as tarefas de imagem podem ser enviadas por 

push para computadores na mesma rede do Imaging Server com o 

Deploy Cloud Console. Depois que os Pacotes de Implementação 

tiverem sido configurados, a implementação é uma operação com 

clique único.

RECURSOS
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Capture e implemente uma imagem golden em diversos equipamentos 

Configurações de Instalação, incluindo partições de disco, OOBE expresso

Suporte para administração na Nuvem de configurações de WDS

Implementação de SO modular e com base em arquivos



CONTROLE  
REMOTO

CONEXÃO COM ENDPOINTS E BATE-PAPO 
COM USUÁRIOS REMOTAMENTE

Os administradores de TI podem optar por visualizar e assumir o 

controle completo de endpoints, ou usar o recurso de shadow de 

usuário para ajudar a configurar um aplicativo ou impressora, ou 

realizar outras tarefas que requerem apoio da TI.

RECURSOS
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Controle remoto pela web via RDP ou VNC

Acorde ou desligue todos os computadores com um clique 

Recursos remotos de execução de PowerShell

Dados analíticos para uso de computadores e aplicativos



OBTENHA UM RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE 
HARDWARE EM TEMPO REAL

Monitorar o hardware de TI, e entender a configuração e o uso do 

hardware, é uma parte vital de planejar as mudanças de TI com 

eficácia. Obtenha um Relatório de Inventário de Hardware em tempo 

real que inclui detalhes sobre Sistemas Operacionais, Uso de Disco, 

Configurações de Rede e Usuário, e equipamentos - incluindo detalhes 

orientados a serviço, como Fabricante, Etiqueta de Serviço e Números 

de Modelo.

INVENTÁRIO E  
ANÁLISES

RECURSOS
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Monitore o uso de seus ativos de TI 

Dados de instalação e uso de aplicativos 

Relatório de Inventário de Hardware em tempo real

Diagnostique problemas no sistema com MSINFO



APLIQUE MUDANÇAS DE CONFIGURAÇÃO 
PARA PERSONALIZAR O WINDOWS NÃO 
IMPORTA ONDE ESTIVER

Com Faronics Deploy, é extremamente fácil personalizar o Windows. 

Agora, você pode alterar rapidamente configurações de computadores 

específicos, mudar configurações do painel de controle, renomear 

computadores, desativar itens de inicialização e liberar espaço em 

disco com poucos cliques.

GERENCIAMENTO DE  
CONFIGURAÇÃO

RECURSOS
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Envie configurações para computadores específicos por push

Mude qualquer configuração do Painel de Controle em seu ambiente

Renomeie computadores, libere espaço em disco e configure políticas de travamento automático

Envie Notificações Personalizadas, desative itens de inicialização e mais



CONFIGURE, IMPLEMENTE E AUTOMATIZE 
ATUALIZAÇÕES PARA QUALQUER APP EM 
macOS

O Faronics Deploy para Mac permite instalar, desinstalar e atualizar 

aplicativos em macOS, incluindo apps da App Store. 

Os administradores também podem enviar scripts personalizados por 

push para Macs, e conectar e controlar remotamente Macs dentro e 

fora da rede.

ADMINIST RAR  
MACOS

RECURSOS
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Instalar, desinstalar e atualizar aplicativos 

Automatizar atualizações da App Store 

Acesso remoto pela web para controlar Macs

Execução Remota de Scripts



ANTIVÍRUS DE ALTO DESEMPENHO COM 
RECURSOS DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO REAL

Obtenha proteção abrangente para todos os seus computadores 

Windows com Faronics Anti-Virus. Administre o Faronics Anti-Virus em 

seus endpoints em vários locais a partir de um console da web. 

Oferece relatórios detalhados sobre status de proteção, histórico de 

exames, arquivos em quarentena, tráfego de rede no firewall e muito 

mais.

ANTIVÍRUS E  
FIREWALL

RECURSOS
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Detecção ativa de malware

Administração de AP/Firewall com controles em tempo real 

Obtenha alertas e relatórios de Detecção de Ameaças

Proteção de firewall integrada contra ataques de rede



ESTÁ PROCURANDO A SOLUÇÃO  
CERTA PARA SUAS NECESSIDADES  
DE NEGÓCIOS?

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

EUA 
5506 Sunol Blvd, Suite 202 
Pleasanton, CA, 94566, EUA 
Telefone Gratuito: 1-800-943- 6422 
Fax Gratuito: 1-800-943- 6488  
sales@faronics.com

AMÉRICA LATINA 
1400 - 609 Granville Street PO Box 
10362 Pacific Centre Vancouver, BC, V7Y 
1G5 Telefone Gratuito: 1-800-943- 6422 
Telefone Local: 1-604- 637-3333 
Fax Gratuito: 1-800-943-6488 
sales@faronics.ca

EMEA 
8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, Reino Unido Telefone 
Local: +44 (0) 1344 206 414 
sales@faronics.eu

ÁSIA-PACÍFICO 
6 Marina Boulevard 
#36-22 The Sail At Marina Bay 
Cingapura, 018985 
Telefone Local: +65 6520 3619 
Fax Local: +65 6722 8634 
sales@faronics.com.sg
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A Faronics tem produtos que habilitam você a simplificar a administração de 

computadores com soluções abrangentes baseadas na Nuvem.

A Faronics fornece softwares que ajudam a administrar, simplificar e proteger 

ambientes de computação. Nossos produtos foram desenvolvidos para liberar o 

pessoal de TI de problemas tediosos de suporte técnico e software. 

Fundada em 1996, a Faronics é uma empresa privada com quase 30.000 clientes 

únicos que usam mais de 10 milhões de licenças em mais de 150 países. 

(latam)

www.faronics.com

comercial@faronics.ca

1-800-943-6422 (latam)

Entre em contato para 

Acesse o nosso website:

ou envie em e-mail para:

ou telefone para:

(latam)


