
SAM para Gerenciamento de  
Dispositivos Móveis  

Os ambientes atuais de dispositivos móveis permitem a capacidade de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer momento, através de 
vários dispositivos. De acordo com um estudo de 2014, 74% das empresas permitem ou planejam permitir que os funcionários tragam 
seus próprios dispositivos para trabalhar. O mundo baseado na nuvem e na mobilidade chegou. Apesar de os benefícios serem claros, 
existem muitos fatores a ser considerados para garantir um acesso móvel seguro, adequadamente gerenciado e fácil de ser mantido pela 
equipe de TI.   
Pode ser difícil obter uma visão clara de como os dados corporativos são 
acessados em um dado momento, especialmente quando os dados podem ser 
acessados a partir de múltiplos dispositivos móveis e locais. O Microsoft SAM 
(Software Asset Management) para Gerenciamento de Dispositivos Móveis 
pode ajudá-lo a compreender o ambiente de dispositivos móveis de sua 
organização e ajudá-la a implementar medidas de segurança para proteger 
dados corporativos confidenciais acessados pelos funcionários através de 
dispositivos móveis.    

De acordo com um estudo 
de 2014, 74% das empresas 
permitem ou planejam permitir 
que os funcionários tragam 
seus próprios dispositivos para 
trabalhar.  

Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis 
O propósito de um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis é ajudá-lo a obter maior visibilidade em torno 
do acesso móvel aos dados corporativos confidenciais, implementar controles para minimizar riscos e entender o licenciamento 
de dispositivos móveis para garantir a conformidade. Seu parceiro SAM irá criar um plano com os procedimentos e ferramentas de 
gerenciamento de dispositivos móveis necessários, bem como orientações sobre como determinar o melhor perfil a ser licenciado 
para seu usuário. Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com 
um Parceiro SAM Microsoft em um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis.  

Desafios 
Muitos locais de trabalho modernos dependem de 
dispositivos móveis, o que pode:   
• Aumentar o risco de vazamento de dados se o dispositivo 

for roubado.  
• Dificultar o fornecimento de acesso aos aplicativos e dados 

para funcionários.  
• Aumentar o risco dos usuários acessarem recursos sem o 

licenciamento adequado, colocando a organização em risco 
de não conformidade.  

• Expor dados corporativos confidenciais em dispositivos 
móveis que não podem ser apagados.  

 Oportunidades 
A implementação das melhores práticas recomendadas de 
SAM para gerenciamento de dispositivos móveis irá ajudá-lo 
a:  
• Obter visibilidade de quem acessa os dados corporativos 

da organização. 
• Implementar os controles de TI corretos para minimizar 

riscos e maximizar a conformidade. 
• Obter uma melhor compreensão dos componentes do seu 

contrato de licenciamento e de como os dispositivos são 
controlados e contados. 

• Aumentar o uso de dispositivos móveis de forma segura 
para aumentar a produtividade.   

O que esperar de um Engajamento SAM 
Cada engajamento irá variar dependendo de sua infraestrutura, necessidades e objetivos. Um engajamento pode ser dividido em 
quatro fases: 

Planejamento – a fase de planejamento envolve a coleta de informações sobre sua infraestrutura, identificação das metas do 
engajamento, agendamento de encontros e reuniões e a criação do acesso para o início da coleta e análise de dados.  

Coleta de Dados – a fase de coleta de dados consiste da descoberta e inventário de ativos de software usando uma ferramenta 
de inventário, seguido do mapeamento dos dados do inventário, do uso e das licenças. Esta fase pode incluir um questionário 
e entrevistas com os participantes para garantir que todos os dados relevantes e toda a informação seja recolhida para fornecer 
uma análise completa e precisa sobre as implantações de software, os direitos de licenciamento e os processos de gerenciamento 
atuais.  

Análise de Dados – a fase de análise de dados inclui a revisão e validação de todos os dados coletados, identificação de todos os 
contratos de licenciamento da Microsoft e a análise de sua estratégia de gerenciamento de dispositivos móveis de longo prazo. 
Durante a fase de análise os resultados e recomendações são documentados em detalhes.  

Apresentação Final – na conclusão do engajamento de SAM, o parceiro apresentará seus resultados, recomendações e próximos 
passos em uma apresentação de visão geral, juntamente com um conjunto detalhado de relatórios.    

http://www.techproresearch.com/article/research-byod-booming-with-74-using-or-planning-to-use/


Materiais Entregues no Engajamento 
Você receberá uma carta de engajamento e uma Declaração de Trabalho (SOW) completa de seu parceiro, explicando o que esperar 
durante seu engajamento de SAM. Na conclusão do engajamento você receberá os relatórios definidos abaixo.    

Relatório Executivo  
de Visão Geral 
Posição Estabelecida  
de Implantação 
Posição Efetiva     
de Licenciamento 

Relatório de Avaliação   
do Gerenciamento de 
Dispositivos Móveis  

Relatório de 
Recomendações 
de Otimização de 
Licenciamento  

Relatório de Usos  
de Dados Adicionais  

O relatório executivo contém um resumo de alto nível do escopo do engajamento, os resultados, 
recomendações e próximos passos. 

Este relatório fornece detalhes relacionados a todos os softwares atualmente implantados em sua 
infraestrutura de TI. 

O relatório de posição de licenciamento fornece detalhes relacionados aos direitos de licença que são 
mapeados para implantações e identifica quaisquer lacunas ou subutilização em sua organização. 
Este relatório inclui uma avaliação do seu estado atual de mobilidade e um conjunto de recomendações 
sobre a proteção e gerenciamento de uso de dispositivos móveis por seus funcionários. Ele inclui 
cenários de licenciamento para a implementação de um plano de gerenciamento, orientações sobre 
tecnologia e melhores práticas para garantir o controle contínuo. Este relatório também inclui uma 
avaliação de suas políticas e procedimentos atuais de SAM e recomendações para melhoria. 
Este relatório fornece recomendações sobre como otimizar seu programa e estrutura de licenciamento 
Microsoft para sua empresa. O relatório detalha os riscos, responsabilidades e oportunidades associadas 
a suas práticas de licenciamento atuais, como o Licenciamento por Volume, Software Assurance, 
Serviços de Área de Trabalho Remota, programas Enterprise Enrollment Qualified Devices, informações 
de consumo de produtos instalados que não estão sendo utilizados ou estão sendo subutilizados e 
recomendações sobre as áreas de melhoria para minimizar riscos futuros.   
O Relatório de Usos Adicionais de Dados inclui recomendações sobre como usar os dados que você 
coletou para outros propósitos, como o desenvolvimento de um roadmap de software, uma avaliação 
de segurança cibernética ou de preparação para a nuvem.   

Saiba mais sobre o Software Asset Management em:  
http://www.microsoft.com/pt-br/sam/overview.aspx

Coleta e Análise de Dados 
Um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis pode ajudá-lo a obter maior visibilidade sobre 
quem está acessando os dados corporativos da organização e estabelecer os processos corretos de gerenciamento de 
dispositivos móveis, permitindo que sua organização encontre o equilíbrio entre os ganhos de produtividade, a segurança e 
a conformidade do licenciamento. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.  

Inventário de Ativos  
Além de coletar dados de inventário de software, seu parceiro de SAM ajudará a criar um perfil de sua organização. Isso ocorrerá 
através de uma combinação de entrevistas com os principais envolvidos na estratégia de ferramentas de sua organização, de 
informações adicionais que podem ser aproveitadas e quaisquer ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis que você 
pode usar, como: ferramentas de gerenciamento de acesso de usuários, ferramentas de controle de acesso à rede e ferramentas 
de gerenciamento dos dispositivos móveis. Seu parceiro dedicará especial atenção à captura dos dispositivos móveis durante este 
inventário, o que pode ser desafiante, pois muitas ferramentas de inventário não foram concebidas para capturar ativos móveis.  

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos 
O Acesso a qualquer hora e em qualquer lugar a informações e pessoas abre novos caminhos para a colaboração e produtividade 
dos usuários. O desenvolvimento de um perfil de mobilidade de sua organização requer uma compreensão de como os dispositivos 
são usados em sua organização. Seu parceiro ajudará a combinar dados coletados de ferramentas disponíveis com dados de fontes 
adicionais que não são detectáveis através da maioria das ferramentas para permitir uma tomada de decisões totalmente informada 
sobre como otimizar o programa de mobilidade de sua organização.  

Considerações sobre a Implantação 
Seu parceiro ajudará você a controlar seu ambiente de dispositivos móveis, tendo em consideração o software existente e as novas 
soluções de software. Por exemplo, o MDM (Mobile Device Management) para Office 365 permite que você gerencie e proteja os 
dispositivos móveis quando eles estão conectados ao Office 365. Você pode usar o MDM para Office 365 para definir políticas de 
segurança, regras de acesso e limpar dispositivos móveis se eles forem perdidos ou roubados. Se você estiver procurando por proteção 
adicional, você pode assinar o Microsoft Intune, que inclui a capacidade de restringir ações como copiar e colar, ajudando a manter 
informações corporativas ainda mais seguro. 

Considerações sobre Licenciamento 
Para identificar suas necessidades de licenciamento, seu parceiro ajudará você a avaliar se a organização está devidamente licenciada 
para o uso dos dispositivos móveis atuais da sua organização e determinar as melhores opções de alinhamento com os seus planos de 
negócios futuros, a partir das informações coletadas durante a análise.  

Melhorias de Política 
Seu parceiro analisará seus processos e políticas atuais de SAM.  Se for necessário, ele fornecerá recomendações para desenvolver ou 
melhorar as políticas para suportar a conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes práticas 
recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de sua organização.   

http://www.microsoft.com/pt-br/sam/overview.aspx

