
Implementar
o Power Save foi fácil. 

Forneceu relatórios 
excelentes sobre 

energia e carbono, 
teve economias

de custos claras e, 
mais importante, 
foi muito visível,

para que os nossos 
funcionários ficassem 

cientes de nossa 
estratégia verde.

- Softchoice 

Você sabia?
São necessários

438 kg de carvão 
para energizar um 

computador durante
um ano.

Reduza os custos operacionais, eliminando 
o consumo desnecessário de energia do computador

Os computadores podem gerar 
desperdícios significativos de energia, 
especialmente em períodos de 
inatividade. Como o preço da energia 
continua a aumentar, as organizações 
estão sofrendo uma erosão de 
orçamentos e lucros devido aos custos 
operacionais altos. Uma solução 
dedicada para administração da 
energia de computadores é uma 
forma barata e impactante de reduzir 
a conta de luz da empresa e pode 
fornecer retorno total do investimento.

Economia inteligente de energia
Administração de energia inteligente 
e não invasiva para computadores, que 
analisa vários indicadores de atividade 
do sistema antes de entrar em modo 
de economia de energia.

Não gera interrupções
Compatível com programações de 
manutenção de TI e permite que os 
usuários cancelem temporariamente 
as ações de energia, quando necessário.

Fácil de implementar
Implementação fácil com Modo 
de Auditoria, que fornece medição de 
referência e estimativa de economias.

Economia operacional e retorno 
do investimento
Fornece economias financeiras tangíveis 
e retorno rápido do investimento 
para as organizações, com redução 
do consumo de energia.

Visibilidade aprofundada para 
economia de energia
Relatórios detalhados de economia 
de energia fornecem visibilidade para 
economias com o uso do Power Save.

Administre com um console central
A administração, a implementação 
e a configuração são habilitadas 
com um único console baseado na 
web ou local.
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Você sabia?
Reduzir o consumo

de energia dos 
computadores pela 

metade economizará 

25-75 dólares
por computador ao ano.

O Faronics Power Save mantém 
os computadores funcionando 
quando os usuários precisam deles, 
desliga-os quando estão inativos 
e pode comprovar seu rápido retorno 
do investimento com relatórios de 
economia de energia.



Para saber como o seu ambiente de informática pode se beneficiar com o Faronics Power Save, acesse
www.faronics.com

Requisitos de sistema
Plataformas compatíveis: O Faronics Power Save funciona com Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 ou 
Windows 10. O Power Save Mac requer Mac OS X Panther 10.3, Tiger 10.4, Leopard 10.5, Snow Leopard 10.6, Lion 10.7, 
Mountain Lion 10.8, Mavericks 10.9 ou Yosemite 10.10. O Power Save Mac é um aplicativo Universal (compatível com Intel e 

Principais recursos

Exemplo de configuração de plano de energia

Modo de Auditoria
Desativa as ações do 
Power Save enquanto 
registra eventos em 
estações de trabalho 
para análise de economias 
potenciais de energia 
usando relatórios do 
Power Save.

Administração central
O console com base 
na Web ou local facilita 
a implementação,
 a configuração 
e a administração.

Administração de 
energia configurável
As Políticas de Energia 
permitem configurar 
diferentes níveis de 
administração de energia 
em ocasiões diferentes. 
Perfis de Consumo de 
Energia habilitam o ajuste 
fino de uso de energia 
para estações de trabalho 
individuais.

Monitoramento 
avançado de atividades
Monitora de forma 
inteligente a atividade 
de CPU, rede ou discos, 
e executa ações de 
economia de energia 
somente quando a 
atividade está abaixo de 
um nível predefinido.

Relatórios de 
administração
Relatórios detalhados 
de uso de energia 
e economias com base em 
custos locais comprovam 
o retorno rápido do 
investimento.

Painéis de controle 
abrangentes 
Os painéis de controle 
do Power Save e do Deep 
Freeze Cloud facilitam 
visualizar as informações 
de consumo de energia 
para toda a organização.

8h – Os computadores são ligados e uma política de 
economia de energia tolerante é aplicada, porque os 
usuários estão trabalhando durante o dia.

18h – Uma política mais rigorosa é aplicada, porque 
os usuários começam a ir para casa. Também como 
parte desta política, você pode solicitar que o Faronics 
Power Save salve quaisquer documentos abertos e não 
salvos para o usuário antes de desligar.

18h30 – O Faronics Power Save entra em Modo de Patch, 
para que possa ocorrer manutenção nas máquinas.

Programação flexível
Agende facilmente eventos 
de despertar, desligar ou 
reinicializar.

Mitigação de interrupções
Notifica usuários e salva 
documentos, planilhas, 
apresentações e rascunhos 
de e-mail abertos, antes 
de entrar em Modo 
de Economia de Energia.
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Implementamos
o Faronics Power Save 

na empresa em
todas as estações de 

trabalho, gerando uma 
economia de mais de
50.000 dólares anuais 
em custos de energia. 

São 50.000 dólares que 
agora estão disponíveis 

para comprar novos 
equipamentos

e softwares de TI, 
contratar mais 

funcionários ou investir 
em treinamento.

- Howard Community College

Cancelamentos pelo 
usuário final 
Os usuários finais podem 
desativar temporariamente 
a administração de 
energia para conveniência 
e personalizar o despertar 
local do modo de 
Hibernação ou Espera.
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Digitalize o Código QR
para calcular sua economia 

potencial agora.
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