
Tire proveito das vantagens 

da sua Infraestrutura de TI de 

Ensino 
 

 

Com orçamentos mais baixos e departamentos de TI menores, as instituições de ensino 

precisam tirar mais de seus investimentos em TI. Uma solução de nuvem privada pode 

ajudar você a reduzir custos, aumentar a flexibilidade e simplificar o gerenciamento. 
 

Maximize a computação e reduza custos de infraestrutura. 

Uma solução de nuvem privada permite provisionamento self-service, agrupamento de recursos de rede, 

armazenamento e computação para maximizar a utilização de hardware através da combinação de 

hardwares de vários aplicativos e serviços de uma forma gerenciada, segura e confiável. E uma solução de 

nuvem privada pode ajudar as instituições a maximizar os recursos entre diferentes serviços ou 

departamentos para priorizar melhor os gastos de TI. Ao tirar proveito da nuvem privada em servidores, 

estações de trabalho e aplicativos, as instituições de ensino podem: 

  Reduzir custos. Ajude a reduzir o acúmulo de servidores físicos e o custo total de propriedade de  

    hardware. 

  Simplificar o gerenciamento de estações de trabalho. Forneça soluções de estação de trabalho ideais 

para diferentes necessidades de usuário e reduza a complexidade do ambiente de TI. 

  Melhorar o acesso a aplicativos. Ajude a aumentar a agilidade da instituição acadêmica através 

de acesso por demanda a aplicativos e possibilite o acesso em qualquer lugar para alunos e 

professores. 

  Integrar tecnologias. Minimize problemas de compatibilidade de SO e aplicativos. 
 

Poder de computação máximo. Obtenha a capacidade de computação máxima da infraestrutura 

existente em sua instituição com soluções de nuvem privada Microsoft baseadas no Microsoft Hyper-V 

Server e Microsoft System Center. Soluções de nuvem privada Microsoft consolidam e otimizam hardwares 

existentes para ajudar a reduzir os custos de equipamento, manutenção e energia ao mesmo tempo em 

que permitem self-service e automação.  Com soluções de nuvem privada da Microsoft para ensino, você 

obtém os benefícios da computação em nuvem privada — self-service, escalabilidade e elasticidade — 

com o controle, segurança e personalização adicionais de que sua instituição precisa. 

O Windows Server 2012 Hyper-V pode fornecer gerenciamento, segurança e desempenho melhores. A 

tecnologia usa software para criar uma máquina virtual (VM) que emula um computador físico através da 

criação de um ambiente de sistema operacional (SO) separado que é logicamente isolado do servidor host. 

Habilitando várias VMs ao mesmo tempo, a equipe de TI pode executar vários sistemas operacionais 

simultaneamente em uma única máquina física. 

O Microsoft System Center fornece à equipe de TI uma visão única da infraestrutura de TI física e virtual, 

com um conjunto completo de ferramentas para planejar, implantar e otimizar máquinas virtuais e ajudar a 

minimizar riscos. Ele representa uma plataforma de gerenciamento completa que integra o gerenciamento 

de hipervisores (tanto Hyper-V como VMware) e máquinas virtuais fornecendo proteção de dados, 

gerenciamento de configuração e operações, automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de serviço 

de assistência técnica em todo o datacenter e além. 

Fração do custo. Se você estiver executando o Windows Server, já tem uma solução de virtualização de 

classe corporativa a uma fração do custo de produtos concorrentes. Embutidas na plataforma Windows 

Server, as tecnologias Microsoft Hyper-V e Microsoft System Center fornecem recursos de infraestrutura 

(computação, rede, armazenamento) como um serviço dentro de uma nuvem privada. As soluções 

Microsoft proporcionam custos iniciais e permanentes mais baixos e integração fácil. 

Suporte multiplataforma. A solução de nuvem privada da Microsoft suporta ambientes de datacenter 

Windows e heterogêneos, permitindo que você potencialize seus investimentos e habilidades em 

infraestrutura e poupando seu tempo e dinheiro. 

 
 
“Soluções de virtualização Microsoft 

nos custam 60 por cento menos que 

Vmware”. -- Walter Bechtel, vice-

presidente assistente, tecnologia da 

informação, University of Miami 
 

A University of Miami, uma 

instituição líder em pesquisa com 

15.000 alunos, estava lutando para 

manter sua estrutura de servidores 

com um departamento de TI de 10 

pessoas. Ao migrar do VMware 

Server para o Windows Server® 

2008 com Hyper-V™ e Microsoft 

System Center para gerenciar, 

monitorar e fazer o backup de seu 

ambiente, a UM reduziu os 

requisitos de espaço e energia do 

datacenter, conseguiu economias de 

80 por cento em custos de energia 

em comparação com seu ambiente 

não virtualizado anterior, aumentou 

a utilização de servidores físicos, 

encurtou o tempo de implantação 

de servidores virtuais de horas para 

minutos e possibilitou um plano de 

recuperação de desastres mais 

robusto. 

 
A virtualização de servidores 

permitiu que as escolas públicas de 

Jefferson County, um distrito escolar 

de 150 escolas em Louisville, 

Kentucky, reduzisse seus servidores 

físicos em 10 por cento em locais 

remotos e em 30 por cento em seu 

datacenter, economizando US$ 200 

mil. O dinheiro e o tempo que o 

distrito economiza agora está sendo 

usado para projetos educacionais 

mais estratégicos. 

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000004896
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Server-2008-Datacenter/Jefferson-County-Public-Schools/School-District-Virtualizes-Aging-Servers-Saves-200-000/4000005478
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Server-2008-Datacenter/Jefferson-County-Public-Schools/School-District-Virtualizes-Aging-Servers-Saves-200-000/4000005478
http://www.microsoft.com/casestudies/Windows-Server-2008-Datacenter/Jefferson-County-Public-Schools/School-District-Virtualizes-Aging-Servers-Saves-200-000/4000005478


Otimizado para aplicativos críticos. Obtenha os melhores desempenho e escalabilidade da categoria para 

aplicativos Microsoft como SharePoint, SQL, e Exchange com Microsoft Hyper-V. Virtualize aplicativos críticos 

em nuvem privada Microsoft com confiança. 

Monitoramento e gerenciamento abrangentes. Forneça à equipe de TI uma visão única da infraestrutura 

de TI física e virtual, com um conjunto completo de ferramentas para planejar, implantar e otimizar 

máquinas virtuais e físicas e ajudar a minimizar riscos. O Microsoft System Center fornece uma solução de 

monitoramento e gerenciamento que cobre as camadas de hardware, hipervisor, sistema operacional e de 

aplicativos. 

O lado verde. Usar soluções de nuvem Microsoft para consolidar e compartilhar recursos pode controlar o 

desperdício de acúmulos de servidores no datacenter e reduzir emissões de gases do efeito estufa. E 

datacenters Microsoft são projetados para reduzir o consumo total de energia em 25 a 40 por cento em 

comparação com instalações tradicionais. Portanto, sim, sua nuvem privada realmente possui um lado 

verde. 

De privada a pública. Implantar infraestrutura de nuvem privada da Microsoft também posiciona você 

para tirar proveito da plataforma de nuvem pública Windows Azure. O Windows Azure fornece capacidades 

de computação, armazenamento, rede e de fornecimento conteúdo por demanda através de datacenters 

Microsoft. Suportando aplicativos, dados e infraestrutura na nuvem, o Azure fornece a você a flexibilidade de 

executar aplicativos—ou apenas armazenar código ou dados—na nuvem, no local ou com uma combinação 

de ambos. 

 

Uma nuvem privada pode simplificar o gerenciamento de estações de 

trabalho. 

Gerenciar um grande número de computadores individuais pode ser uma atividade cara e propensa a erros. À 

medida que organizações de ensino procuram servir uma estação de trabalho mais gerenciável e segura a 

seus alunos e usuários externos, a virtualização de área de trabalho deve ser considerada. Com ferramentas de 

virtualização de área de trabalho, a equipe de TI pode habilitar o provisionamento central de computadores e 

aplicativos para segurança, confiabilidade e padronização melhores, ao mesmo tempo em que ajuda a poupar 

tempo e trabalho. Os usuários se beneficiam da capacidade de efetuar login em seu PC virtual em qualquer 

computador e local com acesso à Internet. 

Potencialize uma nuvem privada para escalonar seus laboratórios de computador e aplicativos na variedade 

de dispositivos que seus alunos e funcionários levam para a sua instituição hoje. Tecnologias Microsoft 

podem virtualizar as camadas de aplicativos, dados e SO Windows com: 

Serviços de área de trabalho remota (RDS), uma tecnologia básica de virtualização no Windows Server, 

permitem que usuários acessem áreas de trabalho baseadas em máquina virtual em servidores centralizados 

no datacenter, ao mesmo tempo em que também simplificam a conformidade e a conectividade remota para 

o ambiente de TI. 

Virtualização de estado de usuário (USV), com a USV, dados e configurações de usuário são transferidos 

para um local central no datacenter que os separa da máquina atual em que estão sendo acessados. Isso 

permite que usuários mudem dinamicamente de uma máquina para outra sem perder suas configurações 

e dados, o que é uma grande vantagem em um ambiente de área de trabalho virtualizado. A USV não é 

um produto separado, mas um conjunto de tecnologias já incluídas no sistema operacional Windows. 

A Virtualização de aplicativos (App-V) permite que aplicativos de usuário sejam virtualizados e, como na 

USV acima, os separa da máquina atual em que estiverem sendo usados. A vantagem de aplicativos App-

V é que podem ser implantados dinâmica e rapidamente onde necessário e somente para usuários 

autorizados a usá-los Aplicativos App-V podem ser usados em estações de trabalho virtuais, dentro de 

sessões de área de trabalho remota e em áreas de trabalho físicas tradicionais. 

Windows Server 2012 Hyper-V e Microsoft System Center, as mesmas tecnologias que podem fornecer uma 

base sólida para uma arquitetura de nuvem privada no datacenter, também podem fornecer uma fundação 

sólida na qual aplicativos e estações de trabalho virtualizadas podem ser mantidos. Isso pode ser ainda mais 

estendido com soluções da Citrix e Quest para satisfazer os requisitos e necessidades mais avançados que 

uma instituição pode ter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Sistema de faculdades 

comunitárias e  técnicas do 

Kentucky  (KCTCS) possui 16 

faculdades e 67 campi e estava 

difícil gerenciar o crescimento de 

sua infraestrutura com recursos 

estáticos. Com a ajuda do Microsoft 

System Center no gerenciamento 

do sistema de mensagens 

corporativo, o KCTCS pode dobrar 

sua capacidade de armazenamento 

e administrar 75.000 alunos 

previstos sem a necessidade de 

aumentar o número de 

funcionários do TI. 
 

 
Na Florida International University, 

os Serviços de Área de Trabalho 

Remota permitem que a equipe de 

TI forneça aos alunos acesso a 

aplicativos em casa e em 

laboratórios de computação, ao 

mesmo tempo em que fornece 

uma experiência multimídia 

enriquecida. 

 

A Purdue University também usou 

os Serviços de Área de Trabalho 

Remota, em colaboração com o 

Microsoft Application Virtualization 

(App-V), para aumentar o número 

de aplicativos remotos disponíveis 

aos alunos—de 40 para 200— 

facilitando que os estudantes 

concluam suas tarefas. A 

universidade também conseguiu 

fazer isso sem comprar 

equipamentos adicionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Impacto real para um ensino melhor  www.microsoft.com/education/solutions/virtualization.aspx 
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