
Profissionais de TI devem gerenciar 
e proteger um número crescente e 
diversificado de dispositivos, sistemas 
operacionais e de usuários. Mas 
enquanto o escopo, a sofisticação e a 
velocidade das mudanças continuam 
a acelerar, os recursos humanos 
e orçamentários necessários para 
gerenciá-los não mantiveram o ritmo. 
Portanto, você precisa fazer mais com 
menos, incluindo inventário de hardware 
e software, aplicação de patches, 
implantação do sistema operacional, 
distribuição de software, monitoramento, 
segurança e service desk. 

Os produtos da KACE permitem que 
você lide com todos estes desafios de 
TI com uma solução única rápida que 
fornece gerenciamento abrangente, 
rápido de implantar e fácil de usar de 
todos os endpoints, incluindo PCs, 
Macs, servidores, Chromebooks, tablets, 
impressoras, equipamentos de rede e 
outros dispositivos não computacionais 
conectados. Escolha o formato apropriado 
para a sua organização: o KACE Systems 

Deployment Appliance (KACE SDA), o 
KACE Systems Management Appliance 
(KACE SMA), físico ou virtual, ou o KACE 
como um Serviço (KaaS).

Para organizações que necessitem 
apenas de inventário e gerenciamento 
de ativos, a Quest também oferece o 
KACE Asset Management Appliance 
(KACE AMA). Adicionalmente, 
independentemente da opção do KACE 
SMA que escolher, tanto os usuários 
finais quanto os profissionais de TI podem 
acessar as funcionalidades do KACE SMA 
usando o aplicativo móvel KACE Go.

As soluções KACE eliminam muitas das 
complexidades e custos das soluções 
de software tradicionais, oferecendo 
um pacote completo e pré-integrado 
de aplicação e ambiente operacional 
por meio de um servidor dedicado, seja 
local ou hospedado em um data center 
seguro e de alta disponibilidade. Você 
recebe desempenho, confiabilidade 
e escalabilidade por meio de uma 
solução sob medida que é pré-ajustada, 
avançada e de autorrecuperação.

Gerenciamento de sistemas 
de endpoint KACE
Appliances de implantação e de gerenciamento de sistemas para organizações 
em crescimento

BENEFÍCIOS:
• Oferece gerenciamento de 

sistemas abrangente, desde a 
implantação inicial de sistemas até o 
gerenciamento contínuo e a retirada 
de circulação

• Garante time-to-value rápido: 
implantação em menos de um dia, 
treinamento realizado por meio da 
Web e atualização em minutos

• Oferece baixo custo total de 
propriedade, sem pré-requisitos de 
hardware ou software e sem taxas de 
serviços profissionais adicionais

• Fornece uma interface intuitiva 
baseada na Web que permite que os 
administradores de todos os níveis 
de habilidade lidem com tarefas a 
dministrativas avançadas

• Oferece uma variedade de opções 
de implantação: física no local 
ou appliance virtual, assim como 
um serviço hospedado para 
o KACE SMA* 

 "Estávamos usando quase 
sete produtos diferentes 
para fazer o inventário, 
a geração de imagens 
e o gerenciamento de 
sistemas remotos que agora 
realizamos apenas com o 
KACE SMA e o KACE SDA." 

Michael Carter, administrador de 
redes, San Bernardino County 
Superintendent of Schools 

Ciclo de vida do gerenciamento de sistemas de endpoint
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Gerenciamento de sistemas de endpoint não é um destino, é uma jornada.
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"A KACE fornece 
inventário e service 
desk em um único 
appliance, com custos 
significantemente 
menores do que a 
solução da concorrência 
que havíamos 
considerado. Além 
disso, o gerenciamento 
de interface do KACE 
SMA é muito fácil de 
usar e implantar nas 
instituições de ensino." 

Tom Condo, Supervisor de operações 
IS, Escolas públicas do condado 
de Seminole 

• O KACE Systems Deployment Appliance 
fornece implantação de dispositivo e 
criação de imagem para dispositivos 
Windows® e Mac®. Seus recursos incluem 
avaliação de inventário, provisionamento 
de aplicativos e sistema operacional em 
computadores sem sistema operacional, 
implantação multicast, perfil de usuário 
e migração de sistema operacional e 
recuperação do sistema.

• O KACE Systems Management Appliance 
fornece gerenciamento abrangente de 
ativos de TI e de licenças de software, 
monitoramento de servidores, distribuição 
de software, gerenciamento de patch, 
detecção e correção de vulnerabilidades 
da segurança de endpoint, relatórios e 
service desk para sistemas operacionais 
Windows, Linux®, UNIX® e Chromebook™ 
e para quase todos os dispositivos 
conectados em rede por meio de um 
console unificado.** Você pode adquirir o 
KACE SMA como um appliance físico local 
ou implantá-lo como um appliance virtual 
local em seus servidores que executam 
VMware® ou Hyper-V® da Microsoft®.

• O KACE como um Serviço é uma versão 
hospedada do KACE SMA que fornece 
o mesmo gerenciamento de endpoint 
abrangente a partir da cloud, assim, você 
pode eliminar os custos com investimentos 
iniciais, reduzir os custos de infraestrutura 
e economizar com o gerenciamento 
de sistemas por meio das despesas 
operacionais.

• O KACE Asset Management Appliance 
é um appliance virtual projetado para 
organizações que necessitam apenas de 
inventário e de gerenciamento de ativos.

• O aplicativo móvel KACE Go fornece aos 
administradores acesso móvel conveniente 
para todas as funcionalidades do KACE 
SMA. Além disso, ele permite que os 
usuários enviem tíquetes de service 
desk, acessem a base de conhecimento 
e verifiquem o status do tíquete existente 
usando seus dispositivos móveis.

RECURSOS

Rápida implementação

Todos os appliances KACE oferecem 
suporte à implantação de LAN 
instantânea, sem a necessidade inicial 
de personalização ou esforços de 

programação. Além disso, as atualizações 
de software do appliance em um clique 
e a manutenção automatizada garantem 
sua produtividade imediata e a ausência 
de problemas em longo prazo, poupando 
tempo e dinheiro.

Fácil de usar

As soluções KACE são criadas desde o 
início para capacitar os administradores 
de sistemas de todos os níveis e 
aptidões. Com sua interface de guias 
semelhante à Web, os appliances KACE 
transformarão qualquer generalista 
em especialista no gerenciamento de 
sistemas, não em meses ou anos, mas 
em dias ou semanas.

Abrangente

Os appliances KACE fornecem a 
amplitude de funcionalidades do 
gerenciamento de sistemas de que você 
precisa: implantação inicial do sistema 
operacional, inventário de hardware 
e software, implantação de software, 
distribuição de aplicativo, gerenciamento 
de ativos, segurança de endpoint, 
gerenciamento de patch e service 
desk. Sessões educacionais on-line 
gratuitas podem ajudá-lo a aproveitar ao 
máximo seu investimento. Além disso, 
os appliances KACE oferecem suporte 
a todos os sistemas operacionais 
populares, inclusive Windows, Mac, 
Linux, UNIX e Chromebooks, e podem 
gerenciar todos os seus dispositivos 
conectados, em toda a empresa.

SOBRE A QUEST

Na Quest, nosso propósito é resolver 
problemas complexos com soluções 
simples. Fazemos isso com uma 
filosofia focada em ótimos produtos, 
ótimo serviço e uma meta geral de 
simplicidade para fazer negócios. Nossa 
visão é oferecer uma tecnologia que 
elimine a necessidade de escolher entre 
eficiência e eficácia, o que significa que 
você e sua organização podem gastar 
menos tempo com a administração 
da TI e mais tempo com a inovação 
dos negócios.

 *  O KACE como um Serviço poderá não estar disponível em todas as regiões. Verifique a disponibilidade com seu representante de 
vendas local.

** Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as plataformas. Consulte seu representante local.
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