
O WINSelect 
capacitou nossos 

professores
de Tecnologia 

instrucional
de cada local
com controle 
centralizado
das funções

do laboratório
de informática

e de computadores 
em sala de aula.

- Distrito Escolar
da cidade ampliada

de Newburgh

Você sabia?
Existem 3910 
configurações de 
política de grupo 

inter-relacionadas
no Windows 10.

Bloqueie todos os computadores Windows para 
que executem somente as funções de que você 
precisa, evitando o uso não autorizado
Ambientes de usuário padronizados 
são fundamentais para organizações 
que desejam reduzir carga de 
trabalho e custos de suporte com TI. 
O Faronics WINSelect oferece uma 
maneira rápida, flexível e escalável 
para configurar a funcionalidade 
e o conjunto de recursos de todos 
os computadores Windows para que 
se conformem aos requisitos da 
organização. O WINSelect também 
complementa, administra e amplia, 
e geralmente substitui GPOs (sigla 
para Group Policy Objects, objetos 
de política de grupo).

Padroniza ambientes do usuário
Permite a criação de uma configuração 
típica para várias situações de uso, tais 
como quiosques públicos, computadores 
de bibliotecas e ambientes de aprendizagem.

É fácil de usar
Interface intuitiva para configuração 
de ambientes Windows dos usuários, 
eliminando, simultaneamente, a necessidade 
de dispender tempo para aprender e utilizar 
políticas de grupo.

Controla a experiência do usuário
Oferece a capacidade de controlar vários 
aspectos da experiência do usuário e impede 
ações não autorizadas.

Protege estações de trabalho
Torna as estações de trabalho seguras 
oferecendo a capacidade de desativar 
ou impedir que dados sejam salvos em 
unidades USB, unidades de disco, 
armazenamento em rede e na web.

Minimiza a intervenção da TI
Fornece somente a funcionalidade 
Windows pretendida para usuários finais, 
reduzindo, assim, os problemas causados 
por violações em configurações do sistema. 

Administre com um console central
A administração, a implementação 
e a configuração são habilitadas com um 
único console baseado na web ou local.

TM www.faronics.com

O Faronics WINSelect permite 
controlar facilmente a experiência 
dos usuários finais do Windows, 
sem ter que lidar com GPOs.



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

Requisitos de sistema
O Faronics WINSelect funciona com computadores que tenham o Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (32 e 64 bits) 
e o Windows 8 (32 e 64 bits). Programas compatíveis incluem Microsoft Office 2000, XP, 2003, 2007, 2010 e 2013, Internet Explorer 
até a versão 11 e Mozilla Firefox até a versão 36.0.

Principais recursos

Você sabia?
Empresas 

norte-americanas 
relataram

$ 40 bilhões 
em perdas relacionadas 
ao uso não autorizado 

de computadores
por funcionários no

ano passado

- Experian 2015 Data 
Breach Industry 

Forecast

Bloqueio de máquina 
e limitação de impressão
Desative ou impeça 
a gravação de dados em 
unidades USB e unidades 
de disco. Restrinja 
o acesso de usuários em 
relação a impressoras 
específicas e ao número 
de páginas que podem 
ser impressas.

Botão Iniciar 
e Menu Iniciar
Oculte o botão Iniciar ou 
desative a funcionalidade 
de clique do botão 
direito. Personalize as 
opções disponíveis no 
menu Iniciar.

Controle de rede 
e da web
Controle o acesso 
a endereços IP ou 
domínios específicos. 
Controle ou bloqueie 
o armazenamento 
de dados em rede 
ou na web.

Modo Kiosk
Permita somente 
aplicativos, itens de menu 
e combinações de teclas 
de talho específicas. 
Inicie automaticamente 
aplicativos 
predeterminados 
na inicialização.

Restrições de painel 
de controle e área 
de trabalho
Restrinja a exibição de 
applets do Painel de 
controle do Windows. 
Impeça cliques com 
o botão direito do mouse 
em ícones da área de 
trabalho ou oculte-os 
completamente.

Restrições do Windows 
Explorer
Impeça funcionalidades, 
como arrastar e soltar, 
renomear e criar pastas. 
Restrinja o acesso 
a caminhos de UNC.

Limitação de sessão 
de usuário
Crie sessões do usuário 
com limite de tempo 
com opção para ampliar 
a sessão. Forneça 
aos usuários códigos 
de sessões com limite 
de tempo.

TM

Simplifying Computer Management

O WINSelect nos 
possibilitou 
transformar 

facilmente algumas 
de nossas estações 

de trabalho de 
computador em 

máquinas de 
catálogo dedicadas.
- Sistema de bibliotecas de 
Chautauqua Cattaraugus

Bloqueio 
de aplicativos
Permita ou bloqueie 
um conjunto selecionado 
de aplicativos.

Restrições de aplicativo 
e navegador
Restrinja o acesso às 
funções e opções de menu 
disponíveis nos produtos 
Internet Explorer, Firefox 
e MS Office.

Integração de modelos 
do Active Directory
Importe e configure 
modelos do ADM para 
complementar recursos 
do WINSelect.

Administração central
Disponível com um console 
local ou hospedado, para 
facilitar a implementação, 
a configuração 
e a administração.

Bloqueio de unidade 
e extensão de arquivo
Restrinja a abertura 
e a gravação de arquivos 
em unidades específicas. 
Bloqueie arquivos com 
extensões específicas.

Active 
Directory
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