
Atualizações de Software 
Automáticas e Implementação 
de Patches

SOFTWARE UPDATER

DESCRITIVO



Atualizações do Windows e Gestão de 
Softwares de Outros Fornecedores para 
computadores com e sem Deep Freeze
Uma ferramenta fácil de usar para gestão de patches, que fornece o máximo de controle sobre instalações e 
atualizações do Windows e de aplicativos de outros fornecedores. Oferece uma plataforma flexível e 
dimensionável, que satisfaz as necessidades de empresas pequenas e grandes sem o investimento em 
infraestrutura cara. Diferente de outras ferramentas de manutenção, a gestão de patches do Deep Freeze 
Cloud inclui atualizações do Windows, implementação de aplicativos, atualizações agendadas para aplicativos 
e estatísticas de uso de software.

INTEGRAÇÃO COM DEEP FREEZE
Mecanismo integrado para congelar e descongelar 
automaticamente os seus computadores com Deep Freeze.

PAINEL DE CONTROLE E ALERTAS
Painéis de controle e alertas em tempo real para tomar 
decisões inteligentes sobre patches e reduzir os riscos 
associados com sistemas vulneráveis.

Você sabia?

70% das empresas 
estão usando ou 

avaliando soluções de 
computação em 

nuvem.

-AMD

Deep Freeze Cloud
fornece um console único para 

Proteger, Atualizar e 
Administrar os seus 

computadores.

Digitalize o Código QR 
para inscrição no Deep Freeze 

Cloud agora

PROGRAMAÇÕES PERSONALIZADAS
Administração centralizada de programações com 
diferentes políticas ou com tarefas sob demanda.

TAREFA DE MANUTENÇÃO SEGURA
Bloqueie o teclado e o mouse do computador 
opcionalmente, enquanto atualiza softwares, para 
segurança completa.

RELATÓRIOS DETALHADOS
Obtenha insights com relatórios detalhados de 
atualizações críticas, status de instalação, atualizações 
com falha, atualizações de vulnerabilidades e mais.

ADMINISTRAÇÃO NA NUVEM
Organize as atualizações do Windows e a gestão de 
patches de outros fornecedores em um console na 
nuvem, sem necessidade de hardware ou infraestrutura 
de alto custo.

SIMPLIFIQUE A GESTÃO DE PATCHES
Implemente pacotes pré-criados para mais de 85 
produtos populares, ou crie pacotes personalizados 
para instalação com um único clique.

OBTENHA CONTROLE SOBRE ATUALIZAÇÕES 
DO WINDOWS
Autorize e instale automaticamente categorias de 
atualizações do Windows ou escolha instalar apenas 
atualizações autorizadas por você. Receba notificação se 
computadores estiverem vulneráveis ou se o exame de 
patches estiver desatualizado.



Características principais

GESTÃO DE PATCHES DE OUTROS 
FORNECEDORES

Instale a partir de uma lista crescente de 
mais de 85 aplicativos ou crie pacotes 
personalizados para gestão de patches 
de outros fornecedores.

ATUALIZAÇÕES DO WINDOWS

Simplifica a tarefa complexa de entregar e 
administrar estações de trabalho com 
atualizações do Windows em seu ambiente.

ECONOMIZAR BANDA DE REDE

Use um Servidor de Cache para fazer 
download de softwares e atualizações do 
Windows em um computador centralizado e 
distribuí-los para outros computadores na 
rede.

AÇÕES SOB DEMANDA

Inicie a implementação de softwares, o 
exame de patches ou instale patches 
ausentes com capacidade para direcionar 
ações para computadores ou grupos de 
computadores específicos.

APROVAR E INSTALAR

Verifique se as atualizações são adequadas 
para cada computador antes da instalação - 
defina políticas para instalar apenas 
atualizações aprovadas.

RELATÓRIOS

Obtenha informações sobre 
computadores vulneráveis, patches 
ausentes, status de patches de 
segurança, patches pendentes e muito 
mais informações com relatórios 
interativos.

PACOTES COM INSTALADOR 
PERSONALIZADO

Crie seus próprios pacotes de 
instalador com diversos instaladores, 
implemente arquivos executáveis ou 
MSI, e administre todas as tarefas de 
implementação a partir da nuvem.

Mais de 85
Produtos populares

 Gilchrist County
School District

Google Chrome Mozilla Firefox

Skype VLC

QuickTime Flash Player

e muitos mais...

PAINEL DE CONTROLE

Local central para que os administradores 
acessem, interajam e analisem informações 
atualizadas de seus computadores, para 
que a análise de segurança e o processo de 
auditoria sejam mais intuitivos.

ALERTAS

Alertas em tempo real por e-mail, no 
console e no dispositivo móvel para adotar 
ações imediatas se o status de segurança 
do Windows Update estiver marcado como 
vulnerável ou se patches estiverem 
ausentes.

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.



Características do Software Updater

TM CANADA 

1400 - 609 Granville Street
PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Call Local: 1-604-637-3333
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

SINGAPORE

160 Robinson Road
#05-05 SBF Centre
Singapore, 068914

Call Local: +65 6509 4993

sales@faronics.com.sg

USA

5506 Sunol Blvd, Suite 202
Pleasanton, CA, 94566 USA

Call Toll Free: 1-800-943-6422
Fax Toll Free: 1-800-943-6488

sales@faronics.com

EUROPE

8 The Courtyard, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, 
RG12 2XB, United Kingdom

Call Local: 44 (0) 1344 206 414

sales@faronics.eu

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

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows XP Professional SP3 (32 bits)

Windows 7 (32 bits ou 64 bits)

Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)

Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

Recursos                   Premium           Ultimate

Atualizar e instalar mais de 85 produtos populares

Economizar banda de rede com Servidor de Cache

Relatório de status de atualização de aplicativos

Desativar a atualização automática de aplicativos

Desativar atalhos de aplicativos

Implementar e criar pacotes personalizados

Instalar, Atualizar e Desinstalar Softwares

Gestão de patches do Windows Update

Instalar apenas patches aprovados do Windows Update

Painel de controle de vulnerabilidades e patches ausentes do Windows Update
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