
 

Tudo aquilo de que a sua empresa necessita num servidor 

Ideal como primeiro servidor para pequenas e médias empresas com um máximo de 25 

utilizadores, o Windows® Small Business Server 2011 Essentials (SBS Essentials) fornece uma 

solução rentável económica e fácil de utilizar para ajudar a proteger dados, organizar e aceder 

a informações comerciais a partir de virtualmente qualquer lado, suportar as aplicações 

necessárias à gestão de um negócio e estabelecer rapidamente uma ligação a serviços 

baseados na nuvem (cloud) como por exemplo: para correio electrónico, colaboração, partilha 

de documentos, gestão de clientes e de campanhas (CRM). 

Os benefícios do SBS Essentials incluem: 

• Implementação, gestão e manutenção simples e reduzida; 

• Cópias de segurança automáticas diárias de computadores clientes e de 

servidores; 

• Rede simplificada e segura; 

• Organização e acesso a ficheiros da organização virtualmente em qualquer local; 

• Ligação simples a serviços online para expansão de funcionalidades. 

Integração com Office 365 

De uma forma completamente integrada, o SBS Essentials e o Office 365 ajudam a aumentar a 

produtividade e a eficiência do negócio aliando a segurança da rede e dos dados, que um 

servidor SBS Essentials oferece, com a utilização de ferramentas de produtividade 

providenciadas pelos serviços online do Office 365, com reduzidas necessidades de gestão.  

Desde o início de Novembro que está disponível uma versão Beta do conector “Microsoft 

Office 365 Integration Module for Small Business Server 2011 Essentials”. Este conector 

permite às pequenas empresas a combinarem as ferramentas de produtividade do Office 365 

na nuvem com a infra-estrutura local providenciada pelo SBS 2011 Essentials.  

A versão Beta do conector pode ser obtida em: 

https://connect.microsoft.com/SBS/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=39338 

A integração com Office 365 permite às organizações: 

• Gerir os utilizadores localmente e na nuvem de um ponto único; 

• Aceder ao correio electrónico de forma integrada; 

• Gerir os seus contactos e agenda; 

• Colaborarem e partilharem de documentos.  

https://connect.microsoft.com/SBS/Downloads/DownloadDetails.aspx?DownloadID=39338


Mais informações sobre o Windows® Small Business 2011 

Essentials em http://www.microsoft.pt/SBS   
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