
 

Já está disponível a nova versão do Windows Intune 

 

Já está disponível para subscrição, a nova versão do Windows Intune. Com esta atualização estamos a aproveitar 

a flexibilidade de prestar um serviço na núvem (este update surge cerca de 7 meses depois do lançamento da 

primeira versão), a ouvir o feedback dos utilizadores, entregando as funcionalidades que eram mais requisitadas 

e a criar novos cenários de utilização do Windows Intune. 

 

A produtividade da sua empresa e dos seus colaboradores depende destes terem os PCs na sua melhor 

performance. A qualquer hora e em qualquer lugar. 

O Windows Intune simplifica a forma como as empresas gerem e protegem os seus PCs. Combinando os 

serviços na nuvem Windows Intune com o Windows 7 Enterprise, os seus colaboradores quer estejam ligados na 

rede do seu escritório ou num local remoto, podem usufruir da melhor produtividade sem comprometer o 

essencial – custos, controlo, segurança e conformidade. 

Com o serviço na nuvem Windows Intune, o seu gestor ou parceiro de TI podem remotamente executar tarefas 

de manutenção e gestão com recurso a uma consola na web, ajudando a assegurar que os utilizadores 

trabalham num PC bem gerido e otimizado. Tudo o que é preciso é uma ligação à Internet. 

Com os direitos de upgrade para o Windows 7 Enterprise e para as próximas versões do Windows que estão 

incluídas na subscrição tenha sempre os PCs atualizados e normalizados com as melhores funcionalidades 

empresariais do Windows. 

O Windows Intune é a solução de gestão mais adequada ao seu negócio porque não obriga à instalação de 

uma plataforma de gestão. O Windows Intune é alojado e mantido pela Microsoft em Datacenters próprios. 

Alivia o fardo do seu gestor ou parceiro de TI enquanto os mantém no controlo do seu parque informático. O 

Windows Intune dá-lhe acesso a uma solução de topo sem investimento inicial e com custos previsíveis que 

variam com o consumo. O resultado é mais produtividade, mais segurança e mais produtividade com menos 

complexidade. 

 

Algumas das funcionalidades mais importantes do serviço de gestão de e proteção de PCs na nuvem Windows 

Intune: 

 Proteção dos PCs contra vírus e software maligno. Usando o já comprovado motor de deteção de 

ameaças do Forefront Endpoint Protection o Windows Intune protege o seu PC de forma contínua. É 

agora possível o administrador executar tarefas de manutenção a partir da consola central. 

 Gestão de software e updates. Gestão centralizada do software e dos updates Microsoft ou não, que 

precisa de distribuir para o parque informático. 

 Gestão proactiva. Receba alertas dos eventos mais significativos que indiciam problemas para que 

possa resolve-los de forma proactiva. 

 Assistência remota. Resolva problemas com o PC remotamente. Basta este estar ligado à Internet. 

 Inventário de hardware, software e licenciamento. Saiba sempre as características do hardware de 

todos os seus PC’s, qual o software que têm instalado e as licenças que tem disponíveis. 



 Políticas de segurança. Assegure de forma centralizada que todos os PCs cumprem as normas de 

segurança que definir – Antivírus, updates, firewall e outras. 

 

Algumas das funcionalidades mais importantes do upgrade para Windows 7 Enterprise incluído na subscrição 

do serviço Windows Intune: 

 Normalize o Sistema Operativo dos seus PCs – com o Windows Intune pode migrar todos os seus PCs 

para o Windows 7 Enterprise. 

 Utilize as funcionalidades empresariais da versão mais poderosa do Windows – Acessos remotos 

automáticos (DirectAccess); Encriptação de discos e pens USB (BitLocker e BitLocker To Go); 

Optimização da largura de banda utilizada em escritórios remotos (Branch Cache) e outras. 

 Assegure o upgrade para as futuras versões do Windows sem gastar mais. 

 

Saiba mais sobre o Windows Intune em http://www.microsoft.com/portugal/windows/windowsintune. 

Se deseja experimentar a consola de gestão aceda a http://www.microsoft.com/pt-

pt/windows/windowsintune/try-and-buy.aspx. 
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