
O que BDMs e arquitetos precisam saber 

sobre o Office 365, o Microsoft Azure e 

implantações locais

Modelos de 

Arquitetura do 

Microsoft SharePoint 

Server 2016

Introdução aos modelos básicos de 

arquitetura do SharePoint Server 2016
Esta série destina-se a conscientizar sobre os diferentes modelos de arquiteturais 

fundamentais por meio dos quais o SharePoint Online e o SharePoint local podem ser 

consumidos. Comece com a configuração que atenda melhor às necessidades da 

organização e aos planos futuros. Considere e use outras conforme necessário.

Mais 

informações
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Quatro modelos de arquitetônicos

• SharePoint Online/SaaS: você consome o SharePoint por meio de um 

modelo de assinatura SaaS (Software como Serviço). O SharePoint sempre 

está atualizado, mas você é responsável por gerenciar o SharePoint em si.

• SharePoint Hybrid: você combina uma assinatura do SharePoint Online 

com sua oferta do SharePoint local. Você pode incorporar serviços do 

SharePoint Online à sua oferta geral do SharePoint, começar a desenvolver 

habilidades de gerenciamento de SaaS em sua organização e mover seus 

sites e aplicativos SharePoint para a nuvem em seu próprio ritmo.

• SharePoint in Azure/IaaS: você estende seu ambiente local para o 

Microsoft Azure IaaS (Infraestrutura como Serviço) para produção, 

recuperação de desastre e farms do SharePoint Server 2016 de 

desenvolvimento e teste.

• SharePoint local: você planeja, implanta, mantém e personaliza seu 

ambiente do SharePoint em um datacenter que você mantém.

Governança de dados e

gerenciamento de direitos

Responsabilidade 

de TI
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Datacenter físico

ClienteClienteMicrosoftMicrosoft

Hosts físicos

Responsabilidades de TI
O SharePoint oferece o mesmo conjunto avançado de recursos, não importa 

como você projeta sua implantação. A principal diferença entre essas quatro 

arquiteturas consiste em quais responsabilidades de TI são suas e quais você 

paga à Microsoft para dar suporte por meio de sua assinatura.

Não importa qual arquitetura é melhor para sua organização, há quatro 

responsabilidades principais que sempre serão suas:

• Governança de dados e gerenciamento de direitos: você deve classificar 

seus dados confidenciais e garantir que eles sejam protegidos e 

monitorados onde quer que estejam armazenados e enquanto estiverem 

em trânsito.

• Pontos de extremidade do cliente: estabeleça, meça e imponha os 

padrões de segurança modernos em dispositivos usados para acessar 

dados e ativos.

• Gerenciamento e acesso de conta: estabeleça um perfil para atividades 

de conta "normal" e seja alertado para atividade incomum.

• Identidade: use credenciais protegidas por hardware ou MFA 

(Autenticação Multifator) para todas as identidades. 

Recursos da arquitetura de IT de 

nuvem da Microsoft

http://aka.ms/cloudarchhttp://aka.ms/cloudarch

Identidade de nuvem da Microsoft 

para arquitetos da empresa

http://aka.ms/cloudarchidentityhttp://aka.ms/cloudarchidentity

Preparar sua organização para o 

Office 365 Enterprise

http://aka.ms/O365EntPrephttp://aka.ms/O365EntPrep
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SharePoint Online
Deixe a Microsoft hospedar suas contas de usuário e gerenciar sua infraestrutura de datacenter do SharePoint.

Mais 

informações
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Visão geral

• A Microsoft hospeda e gerencia a infraestrutura de TI, você gerencia 

suas informações e usuários.

• Com SaaS (Software como Serviço), um conjunto avançado de 

recursos está sempre atualizado.

• Inclui um locatário do Microsoft Azure Active Directory.

• Logon do usuário com conta da Microsoft de qualquer lugar.

• Dá suporte a comunicação do cliente segura (HTTPS).

• Personalizações: aplicativos para Office e SharePoint.

• Equipamento de datacenter da Microsoft dedicado por meio de 

Assinaturas Dedicadas do Office 365; inclui VPN protegida por 

IPsec, MFA e plano de suporte ITAR.

• Quando você tiver uma infraestrutura de TI local mínima, nenhum 

diretório local.

• Start-ups/pequenas empresas.

Recomendado para...

Requisitos de licenciamento

• Modelo de assinatura, nenhuma licença adicional é necessária.

Tarefas de arquitetura

• Planeje e projete a integração com o Azure Active Directory.

• Garanta capacidade e disponibilidade de rede local.

• Obtenha certificados SSL de terceiros, se necessário.

• Se você tiver diretório local, obtenha certificados SSL de terceiros.

• Planeje o nome do locatário, projete a arquitetura e a governança 

do conjunto de sites.

• Planeje personalizações, soluções e aplicativos para o SharePoint 

Online.

Guia de planejamento do SharePoint 

Online para o Office 365 para empresas

http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=746836
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=746836

Tutoriais e vídeos do SharePoint 

Online

http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=746837
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkId=746837

Inscrever-se para Planos do 

SharePoint Online

http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=746821
http://go.microsoft.com/fwlink/
?LinkID=746821

Office 365

UsuáriosUsuáriosSharePoint OnlineSharePoint Online

Microsoft Azure

Locatário do Microsoft Azure Active Directory

Microsoft Azure

Locatário do Microsoft Azure Active Directory

Office 365

UsuáriosSharePoint Online

Microsoft Azure

Locatário do Microsoft Azure Active Directory
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SharePoint híbrido
Adicione o SharePoint Online a seu ambiente do SharePoint local e mova 

cargas de trabalho para a nuvem no seu próprio ritmo.
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Visão geral

• Quando você deseja levar os benefícios do serviço SaaS do SharePoint Online para a sua organização e, em

seguida, mover as cargas de trabalho para a nuvem no seu próprio ritmo.

• Compartilhamento e colaboração externos, em vez de configurar uma extranet.

• Desenvolvimento de conjuntos de habilidades de nuvem de forma segura que não imponha riscos

desnecessários à organização.

• Redução do volume do SharePoint local.

• Plotagem de um curso com suporte, seguro e viável para seu ambiente do SharePoint no futuro.

Recomendado para...

Pesquisa do SharePoint Pesquisa do SharePoint híbrido
Redirecionamento do OneDrive 
for Business

Serviços de Nuvem do 
Office 365

• Seus usuários acessam o

ambiente híbrido do 

SharePoint de qualquer lugar.

• As pesquisas deles são

executadas com relação a todo 

o ambiente do SharePoint.

• Ajude a unificar a experiência

de navegação portal de seus 

usuários no SharePoint local e 

no Office 365.

• Consolide seus perfis de

usuário no Office 365.

• Consolide sua lista de sites

seguidos no Office 365.

• Traga blocos do inicializador

de aplicativos do Office 365 

para o SharePoint local.

• Ao configurar o

redirecionamento do OneDrive 

for Business, todas as interações 

do usuário com o OneDrive for 

Business Local existentes são 

perfeitamente redirecionadas 

para o OneDrive for Business no 

SharePoint Online no Office 365.

• Descarregue a sobrecarga de

armazenamento do OneDrive 

for Business local para o 

OneDrive for Business no 

SharePoint Online. 

• Disponibilize os serviços de

nuvem do Office 365 para 

seus usuários do SharePoint 

Server 2016 local:

• Vídeo do Office 365

• Delve

• Inicializador de

aplicativos

Todos os benefícios do SharePoint Online no Office 365 mais esses recursos integrados.

Continua na próxima página
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Tarefas de arquitetura

• Planejar a conectividade de rede entre SharePoint Online e local no

Office 365.

• Planeje certificados e relações de confiança de servidor para

servidor.

• Planeje a sincronização de identidades.

• Planeje a migração de perfil do usuário do SharePoint Online.

• Planeje um farm de pesquisa dedicado local.

• Decida quais recursos integrar e quais cargas de trabalho mover.

• Planeje-se para mover o conteúdo do OneDrive for Business para o

OneDrive for Business no SharePoint Online antes de implementar o 

redirecionamento do OneDrive for Business.

Requisitos de licenciamento

• Office 365 – Modelo de assinatura, nenhuma licença adicional é

necessária.

• Local – Windows Server 2012 R2

• Local – SQL Server 2014 SP1

• Local – Licença do SharePoint Server 2016

• Local – Licença de Acesso para Cliente do SharePoint Server 2016

Mais 

informações

Planejar um SharePoint 

Server 2016 híbrido

http://aka.ms/Sp2016Hybridhttp://aka.ms/Sp2016Hybrid

SharePoint Híbrido

http://aka.ms/spsochybhttp://aka.ms/spsochyb
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SharePoint Server 2016 no Azure
Execute seus servidores no Azure IaaS e mantenha o controle total de seu ambiente do SharePoint Server 2016.

Mais 

informações

1 2 3Este tópico é o 4 de 5 em uma série

Visão geral
• Use o Azure IaaS para hospedar um farm do SharePoint Server 2016.

• Melhor plataforma em nuvem nativa para o SQL Server e o SharePoint.

• Os recursos computacionais estão disponíveis quase que imediatamente, 

sem comprometimento.

• Foco em aplicativos, em vez de data centers e infraestrutura.

• As soluções do SharePoint podem estar acessíveis pela Internet ou por 

um ambiente local por meio de uma conexão VPN site a site ou 

ExpressRoute.

• As personalizações não são limitadas.

• Sites voltados ao público que usam o Microsoft Azure AD para contas e 

autenticação.

• Configuração rápida e subdivisão de ambientes de desenvolvimento, 

teste e de preparo.

• Aplicativos que abrangem seu data center e a nuvem.

• Um ambiente de recuperação de desastre econômico.

• Farms que exigem relatórios ou auditoria detalhados.

• Web analytics.

• Criptografia de dados em repouso (os dados são criptografados nos 

bancos de dados SQL).

Recomendado para...

Requisitos de licenciamento
• Assinatura do Microsoft Azure 

• Licença do SharePoint Server 2016

• Licença de Acesso para Cliente do SharePoint Server 2016

Tarefas de arquitetura
• Projete a rede virtual do Azure, com endereçamento, sub-redes e DNS.

• Projete ambiente e integração de domínio com servidores locais.

• Projetar conjuntos de disponibilidade e contas de armazenamento.

• Projetar a topologia de farm e a arquitetura lógica do SharePoint usando 

MinRole.

• Projete alta disponibilidade com conjuntos de disponibilidade do Microsoft 

Azure e atualize domínios.

• Escolha tamanhos de máquinas virtuais.

• Crie e configure balanceadores de carga.

• Exponha portas Web externas para acesso público, se necessário.

• Projete o ambiente de recuperação de desastre.

Arquiteturas do Microsoft 

Azure para o SharePoint 2013

http://aka.ms/SP2013ArchAzurehttp://aka.ms/SP2013ArchAzure
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SharePoint Server 2016 no 

Azure

http://aka.ms/SP2016InAzurehttp://aka.ms/SP2016InAzure
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No local

O que BDMs e arquitetos precisam saber 

sobre o Office 365, o Microsoft Azure e 

implantações locais

Modelos de 

Arquitetura do 

Microsoft SharePoint 

Server 2016

SharePoint Server 2016 local
Hospede seus servidores localmente e mantenha o controle completo do seu ambiente.

Mais 

informações

1 2 3Este tópico é o 5 de 5 em uma série

Visão geral

• Modelo tradicional em que você planeja, implanta, mantém e 

personaliza sua solução do SharePoint Server 2016 e toda a 
infraestrutura de suporte.

• Software adquirido da Microsoft por meio de um Enterprise 

Agreement ou o licenciamento por volume.

• A Microsoft pode fornecer suporte a um custo por meio de 

organizações de Serviços e Suporte Microsoft.

• Soluções altamente personalizadas nas quais é inviável ou muito 

dispendioso movê-las para o SharePoint Online no Office 365.

• Farms nacionais (quando os dados precisarem residir em uma 

jurisdição).

• Soluções em nuvens privadas.

• Soluções herdadas com componentes de terceiros que dependem 

de hardware e software sem suporte do IaaS do Microsoft Azure.

• Restrições de privacidade que impedem a sincronização de contas 

do Windows Server AD com o Microsoft Azure Active Directory (um 

requisito do Office 365).

• Organizações que desejam controlar toda a plataforma e a solução. 

Recomendado para...

Requisitos de licenciamento

• Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016

• SQL Server 2014 SP1 ou SQL Server 2016

• Licença do SharePoint Server 2016

• Licença de Acesso para Cliente do SharePoint Server 2016

Tarefas de arquitetura

• Identifique os serviços do SharePoint de que sua organização 

precisa.

• Projete uma topologia e uma arquitetura lógica de farm do 

SharePoint.

• Tamanho do hardware (físico ou virtual) e infraestrutura de suporte.

• Execute testes de validação.

• Faça integração com o Windows Server AD e DNS.

• Projete o ambiente de recuperação de desastre.

Usuários Servidores de 
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SharePoint Server 2016

http://aka.ms/sp2016TNhttp://aka.ms/sp2016TN

https://technet.microsoft.com/library/

dn635313.aspx

https://technet.microsoft.com/library/

dn635313.aspx

https://technet.microsoft.com/library/

mt607084.aspx

https://technet.microsoft.com/library/

mt607084.aspx

Dica: para economia e 

resiliência, implante seu 

ambiente de recuperação 

de desastres em uma rede 

virtual entre locais do 

Azure.

Recuperação de Desastre 

do SharePoint Server no 

Microsoft Azure

Planeje-se para SQL Server 

AlwaysOn e Azure para 

Recuperação de Desastre 

do SharePoint Server 

4 5

Dica: com a PU de novembro de 2016 e 

posterior, agora você tem funções de 

servidores combinadas: 

– Front-ends com cache distribuído

– Aplicativo com pesquisa

Planejar uma implantação de servidor 

MinRole no SharePoint Server 2016

https://technet.microsoft.com/library/mt743704(v=office.16).aspxhttps://technet.microsoft.com/library/mt743704(v=office.16).aspx
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