
Por que escolher o Windows 10 
Enterprise e não o Windows 10 Pro?  

O Windows 10 Enterprise foi construído sobre a sólida fundação do Windows 10 Pro, 
com recursos premium adicionais projetados para atender às necessidades de grandes 

organizações, incluindo sua companhia ou instituição de ensino superior .  

"Estou preocupado com as 
ameaças de segurança e a 
gestão dos riscos para os 
negócios."  

NECESSIDADES 
DE CLIENTES 
CORPORATIVOS  

"Tecnologias de PCs, 
infraestruturas e processos 
antigos aumentam os custos de 
TI e reduzem a agilidade dos 
negócios."  

"É preciso capitalizar 
novas oportunidades de 
negócios rapidamente."  

"Meus funcionários 
precisam ser produtivos 
em todos os dispositivos 
que utilizam".  

A edição Windows 10 Enterprise foi projetada para satisfazer 
as necessidades de empresas maiores e mais complexas  

GERENCIAMENTO 
ABRANGENTE DE APPS E 

DISPOSITIVOS   

Segurança avançada 
Bloqueie seus dispositivos de malware com 
a Proteção de Dispositivo, virtualize suas 
credenciais armazenadas com a Proteção 
de Credencial e acesse o novo serviço  
Windows Defender Advanced Threat 
Protection (ATP).

TOTAL FLEXIBILIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DO SO 

E CONTROLE DE 
ATUALIZAÇÕES

Gerenciamento abrangente de 
dispositivos 
Forneça uma experiência mais 
gerenciada aos usuários com 
controles avançados de apps e 
dispositivos, incluindo controles para 
a Loja do Windows para Empresas

Flexibilidade total  
Decida sobre o branch de 
manutenção atual ou de longo 
prazo em toda a sua organização, e 
quando e como esses dispositivos 
receberão as atualizações

Desde o lançamento do Windows 10...  

33%  
REDUÇÃO DE PROBLEMAS DE 
SEGURANÇA E TEMPO DE SOLUÇÃO* 

*Fonte:  Forrester Total Economic Impact™ Study  
http://wincom.blob.core.windows.net/documents/Windows%2010%20TEI%20Study.pdf  

50%  
IMPLANTAÇÃO MAIS 
RÁPIDA E FÁCIL DO QUE 
SISTEMAS OPERACIONAIS 
ANTERIORES*  

O que esperar do Enterprise  
Temos dois planos de Windows Enterprise 10 disponíveis: E3 e E5 

Tanto o plano E3 como o plano E5 estão disponíveis por dispositivo ou por usuário através dos 
programas de licenciamento por volume.    

EXPERIÊNCIA GERENCIADA DO USUÁRIO  

PROVISIONAMENTO DINÂMICO  

BRANCH DE MANUTENÇÃO DE 
LONGO PRAZO  

MICROSOFT APPLICATION  
VIRTUALIZATION (APP-V) 

MICROSOFT USER ENVIRONMENT  
VIRTUALIZATION (UE-V)  

DIRECTACCESS  

APPLOCKER  

PROTEÇÃO DE DISPOSITIVO  

PROTEÇÃO DE CREDENCIAL  

WINDOWS ADVANCED  
THREAT PROTECTION (ATP)*  

O Windows 10 Enterprise E5 é a oferta mais recente 
para clientes que desejam aproveitar tudo o que o plano 
E3 oferece com a inclusão do Windows Defender 
Advanced Threat Protection (Windows Defender 
ATP)* – um novo serviço que ajuda as empresas a 
detectar, investigar e responder a ataques avançados em 
suas redes.  

Atualizar do Pro para o Enterprise é muito fácil  

LICENCIE O ENTERPRISE

Saiba mais em windows.com/business   

SEGURANÇA AVANÇADA

UTILIZE OPÇÕES 
FLEXÍVEIS DE 

GERENCIAMENTO E 
IMPLANTAÇÃO  

COMPRE DISPOSITIVOS PRO

http://wincom.blob.core.windows.net/documents/Windows%2010%20TEI%20Study.pdf

