
Adote a Mobilidade Empresarial
de forma segura e confiável 



A mobilidade é o novo “normal”

Tendências

*CEB O Futuro da ITL Corporativa: 203-2017 2013.
**Forrester Tendências de Adoção de Aplicativos: A Ascensão do SaaS
***CEB Relatório de Impacto de TI: Cinco Principais Conclusões Sobre a Produtividade dos Funcionários 
T1 2014.

Como um profissional de TI, você está preocupado em fornecer 
flexibilidade para os usuários de sua organização, para que 

possam ser mais produtivos em vários dispositivos e plataformas 
de forma segura? 

As organizações estão lutando para enfrentar os desafios colocados pela demanda de tecnologias 
orientadas para o consumidor no local de trabalho que está erodindo a abordagem baseada em 
padrões e pela crescente expectativa dos usuários de acessar todos os seus recursos do trabalho em 
qualquer lugar e em qualquer dispositivo. 

Perda de controle do dispositivo:  Múltiplos dispositivos e plataformas, tanto pessoais como de 
propriedade da empresa, desafiam a jurisdição de TI em torno do acesso, dos aplicativos e ativos. Ainda é 
esperado que a área de TI forneça máximo desempenho e serviços consistentes em todos os dispositivos

Confusão na conexão:  Funcionários trabalhando fora do escritório conectam à rede corporativa de várias 
maneiras, em praticamente qualquer lugar — e nem todos são seguros.  A equipe de TI deve gerenciar as 
permissões de conexão aos dados a partir de diferentes dispositivos e o acesso a informações.

Maior risco de segurança:  Mais dispositivos criam mais risco: muitas vezes os dispositivos utilizados para 
acessar os dados e recursos corporativos são de propriedade dos funcionários e são usados fora das 
instalações da empresa.  A equipe de TI deve manter a segurança, mesmo com menos controle sobre o 
dispositivo e a rede.

Múltiplas identidades de usuário:  Um único funcionário pode usar uma grande variedade de dispositivos, 
muitas vezes criando múltiplas identidades ou logins para garantir o acesso a redes, dados e recursos  
corporativos, aumentando a tensão sobre o gerenciamento e a segurança de TI.

Desafios de TI
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Para responder aos desafios de TI atuais, a Microsoft fornece a capacidade de você criar um ambiente de 
trabalho seguro, confiável e consistente, independentemente da localização ou dispositivo do usuário. Permita 
que os usuários trabalhem em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, com acesso completo aos aplicativos, 
dados e recursos do local de trabalho. A identidade unificada permite a escolha de dispositivos para sua força 
de trabalho, sem sacrificar a integridade da infraestrutura, a segurança e o controle. 
Tudo é possível na nuvem com o Azure (Enterprise Mobility Suite)

Para obter mais 
informações sobre a 
Mobilidade Empresarial e 
o compromisso da 
Microsoft com uma TI 
centrada em pessoas 
visite este site

Utilize o Microsoft Azure para permitir a 
Mobilidade Empresarial

O gerenciamento de identidade 
e acesso com o EMS fornece aos 
funcionários um conjunto único 
de credenciais para simplificar o 
login em aplicativos na nuvem, 
em aplicativos locais da web e 
em mais de 2.500 aplicativos 

SaaS populares, como 
Salesforce, Workday e Concur. 

Para mais informações, visite 
Este Site

O gerenciamento de aplicativos e 
dispositivos móveis com o EMS 

fornece controle para a equipe de TI, 
permitindo que os funcionários 

trabalhem de forma segura com o 
dispositivo que desejarem. Implante e 

gerencie aplicativos móveis sem 
comprometer a segurança.

Para mais informações, visite:
- Dispositivos e Aplicativos Móveis: 

Site
- Virtualização de Área de Trabalho: 

Site

A proteção do acesso e das 
informações com o EMS aplica 

diretivas de controle em nível de 
arquivo para que a informação 
possa ser compartilhada com 
segurança dentro e fora da 
organização. Políticas de 
criptografia de dados, de 

identidade e de autorização 
garantem que as informações 
confidenciais sejam protegidas

Para mais informações, visite:
- Proteção das Informações: 

Site

Microsoft Advanced Threat Analytics

Nossa mais recente tecnologia inovadora no EMS foi projetada para 
ajudar a identificar ameaças persistentes avançadas em sua organização 
antes que elas causem danos.

Para obter mais informações visite este Site
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http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/enterprise-mobility/Overview.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/solutions/identity-management.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/solutions/mobile-device-management.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/solutions/desktop-virtualization.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/solutions/information-protection.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/advanced-threat-analytics/


EMS no Azure permite que empresas como a Aston Martin:

Comparação 
(EMS versus outros fornecedores)

Até 58% 
de economia

• Acompanhem e gerenciem quase 700 dispositivos utilizados 
por funcionários remotos. (180 dispositivos Windows Phone 8)

• Gerenciem, usando o Configuration Manager, dispositivos de 
funcionários, incluindo dispositivos Android e iOS. 

• Adicionem de forma segura os computadores portáteis 
remotos dos funcionários ao Inventário Gerenciado do 

Windows Intune. Leia Mais >>

Por que Mobilidade com a Microsoft?

1 Okta Enterprise Edition 1/3/2015. 

2 Airwatch Orange Management Suite-Cloud 1/3/2015. 
3Microsoft Open (preço estimado de varejo) por usuário por mês para 
EMS, incluindo Azure Active Directory Premium, Azure Rights 

Management eMicrosoft Intune. Preços em dólares americanos.

Reconhecimento do Microsoft EMS no Quadrante Mágico do Gartner

O Gartner reconheceu a Microsoft como Visionária, posicionada na ponta direita 
devido à sua abrangência de visão, no Quadrante Mágico de 2015 para Identidade 
como um Serviço.
Leia a história

O Gartner reconheceu a Microsoft como Visionária no Quadrante Mágico de 2015 
para Pacotes de Gerenciamento de Mobilidade Empresarial, com base na sua 
capacidade de execução e abrangência de visão.
Leia a história

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, o Gartner reconheceu a Microsoft como 
Líder no Quadrante Mágico de 2015 para Ferramentas de Gerenciamento de 
Cliente (anteriormente chamado de Quadrante Mágico para Gerenciamento de 
Ciclo de Vida de Configuração de PCs), com base na sua abrangência de visão e 
capacidade de execução no mercado de Ferramentas de Gerenciamento de 
Cliente.
Leia a história

3

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=13480
https://www.okta.com/editions/
http://www.air-watch.com/pricing
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/azure-active-directory/default.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/azure-rights-management/default.aspx
http://www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/microsoft-intune/default.aspx
https://info.microsoft.com/Gartner-Magic-Quadrant-EMS.html?ls=Website
https://info.microsoft.com/Gartner-Magic-Quadrant-EMM.html?ls=Website
https://info.microsoft.com/Gartner-Magic-Quadrant-CMT.html?ls=Website


Por que Mobilidade com a Microsoft?

Perfeitamente integrado com o ECS para maior valor:

O Enterprise Cloud Suite 
fornece o verdadeiro 
licenciamento por usuário 
para o Enterprise Agreement 
e transforma o EA em uma 
solução para um mundo 
baseado em mobilidade e 
nuvem. O ECS fornece aos 
usuários o melhor da 
produtividade em qualquer 
dispositivo, enquanto 
fornece para a equipe de TI 
a segurança e controle que 
ela precisa.
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