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FSRW

Fast Secure Remote Work

Nossa Solução
Acesso Seguro
Solução Windows Virtual Desktop
acesso conforme o uso.
Colabore remotamente com seus
colegas de trabalho!
Habilite a colaboração remota entre
colegas de trabalho com o
Microsoft Teams.
Coach de Adoção
Promova essas novas maneiras de
trabalhar com um consultor
especializado para adoção de novas
tecnologias.

FSRW – FAST SECURE REMOTE WORK
Com o Microsoft Azure, Windows Desktop Virtual e Microsoft Teams
seus escritórios remotos, pontos comerciais ou contact centers
poderão acessar suas aplicações de qualquer lugar, de maneira
rápida e com a segurança que o seu negócio precisa.
•

Reaproveite seu hardware existente ou tenha um mini-pc homologado

•

Utilize seu Tablet e Celular para acessar o Windows 10 de qualquer lugar

•

Adicione camadas de segurança como o Duplo Fator de Autenticação

•

Não tenha nenhum dado gravado localmente

•

Avaliamos o ambiente da empresa,
por meio de workshops e entrevistas,
com metodologia personalizada e
comprovada em diversos projetos

MONITORAMENTO E
GERENCIAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO
DE SOLUÇÕES

AVALIAÇÃO
COMPLETA

•

Mais de 10.000 usuários
implementados

Serviços Gerenciados de CDC
(Cyber Defense Center) por
meio do Microsoft Sentinel

•

Relatório de Produtividade e
Segurança

•

Dashboards Especializados

•

Processos Automatizados para
Controle de Custos

•

Implementação rápida por meio
de Scripts automatizados

•

•

Revisamos seu Score de
Produtividade

•

•

Traçamos um roteiro das melhorias
baseadas nas entrevistas e Score de
Produtividade

Workshop de adoção para
garantir melhor utilização

•

Controle de Segurança e
Conformidade

Os complexos desafios comerciais da atualidade exigem
soluções inovadoras
•
Flexibilidade no local de trabalho
•
Colaboração Global
•
Agilidade para iniciar novos colaboradores
•
Regulamentações de privacidade
•
Controle de custo (pagamento mensal conforme o uso)

Área de Trabalho do
Windows em
qualquer dispositivo,
em qualquer lugar e
através da sua nuvem
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