
Gerenciar e proteger plataformas 
da Microsoft, como Active Directory, 
Exchange, SharePoint, Skype for 
Business e Office 365, pode ser caro e 
consumir muito tempo. Na verdade, as 
organizações normalmente gastam 75% 
do orçamento só com a manutenção de 
uma infraestrutura legada. 

Está na hora de otimizar seu ambiente e 
proteger sua infraestrutura da Microsoft 
para se preparar para o que vem por aí. 
Nossas soluções premiadas ajudam a 
migrar, gerenciar e proteger seus dados 
em plataformas no local, baseadas em 
cloud e híbridas. 

Pare de se preocupar com a manutenção 
dos sistemas e foque-se na inovação. 
Veja você mesmo os motivos pelos quais 
as nossas ferramentas são usadas para 
migrar, proteger e gerenciar mais de 
180 milhões de usuários. 

RECURSOS 
• Migração e consolidação – Garanta 

um impacto zero na migração e na 
consolidação para as plataformas da 
Microsoft, tais como Active Directory, 
Exchange, SharePoint e Office 365. 
Simplifique e automatize as tarefas 
de migração para concluir o projeto 
de forma mais rápida e, ao mesmo 
tempo, reduzir os custos, os riscos e as 
interrupções para os usuários. 

• Segurança e conformidade – Reduza 
os riscos empresariais, mantenha a 
conformidade com as políticas e obedeça 
aos regulamentos com avaliações, 
auditorias, alertas e correções em 
tempo real e detalhados dos complexos 
ambientes da Microsoft. Identifique, 
controle, solucione e até mesmo evite 
alterações na configuração vital em tempo 
real, sem a sobrecarga da auditoria nativa. 
Garanta a conformidade com HIPAA, PCI, 
SOX, FISMA, GDPR, entre outros, com os 
relatórios prontos para fazer auditoria.

Gerenciamento de 
Plataformas Microsoft
Migre, proteja e gerencie sua infraestrutura da Microsoft

BENEFÍCIOS:
• Forneça migrações e consolidações 

rápidas, contínuas e seguras

• Reforce a segurança e aprimore a 
conformidade

• Faça backup e recupere os dados 
rapidamente

• Diagnostique e resolva os 
problemas antes que eles causem 
impactos aos usuários

• Simplifique a coleta de dados, a 
geração de relatórios e a análise 
de custos

• Gerencie e gere relatórios 
facilmente em permissões de 
usuários e grupos

• Obtenha suporte premiado e 
ininterrupto com conhecimento e 
experiência prática

Nossas soluções 
premiadas têm sido usadas 
para migrar, proteger e 
gerenciar mais de 180 
milhões de usuários em 
plataformas da Microsoft 
no local, baseadas em 
cloud e híbridas.
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" A implementação 
do Change Auditor 
permitiu que 
reduzíssemos pela 
metade o tempo 
gasto investigando 
incidentes de proteção 
a informações 
relacionados ao 
acesso não autorizado 
a dados localizados 
em nosso sistema 
de informações 
corporativo."

Dmytro Pasechnik, Chefe de 
segurança da informação, 
Dragon Capital

• Backup e recuperação – Evite 
a perda de dados e mantenha a 
continuidade dos negócios com 
soluções simplificadas de recuperação 
de desastres e backup para Active 
Directory, Exchange, SharePoint e 
Office 365. Facilite pesquisas eficientes 
para uma descoberta de e-mail mais 
rápida. Recupere facilmente dados 
perdidos de objetos individuais, 
permissões, e-mails e arquivos ou 
execute uma recuperação de desastres 
completa.

• Desempenho e disponibilidade – 
Obtenha o insight para resolver os 
problemas antes que eles afetem a 
produtividade do usuário, monitorando 
o desempenho dos ambientes do Active 
Directory, Exchange, Skype for Business, 
SharePoint e Windows Server. Realize 
diagnósticos em tempo real e solucione 
problemas por meio de consoles 
simplificados. Otimize o desempenho, 
cumpra os SLAs e mantenha os 
regulamentos e a conformidade ao 
capacitar sua organização com as 
informações certas. 

• Relatório – Atenda às demandas 
de gerenciamento de informações, 
mergulhe no uso, na adoção e no 
desempenho e prepare-se para os 
próximos projetos de migração e 
consolidação. Automatize a coleta de 
dados, a geração de relatórios e a 
análise de custos para os ambientes 
da plataforma da Microsoft, incluindo 
Active Directory, Windows Server, SQL 
Server, Exchange, SharePoint e Skype 
for Business, para reduzir as cargas de 
trabalho administrativas. 

• Diretiva de grupo e permissões – 
Proteja seu ambiente Windows Server 
e comprove a conformidade. Aproveite 
as soluções automatizadas para 
gerenciar e criar relatórios sobre as 
permissões de grupo e usuários, junto 
com os objetos da diretiva de grupo. 
Obtenha suporte para Active Directory, 
Azure Active Directory, Windows 
Server e arquivadores NAS, Exchange, 
Office 365, SQL Server, SharePoint, 
Skype for Business e OneDrive for 
Business. 

SUPORTE E SERVIÇO GLOBAIS 

Quando você seleciona um fornecedor 
de soluções de software, a força do 
suporte, do serviço e da comunidade 
parceira é tão importante quanto 
a qualidade de seus produtos. 
Fornecemos cobertura global por meio 
da nossa experiente equipe de serviços 
profissionais ou parceiros altamente 
qualificados, que estão comprometidos 
com a sua satisfação e possuem anos de 
experiência prática em auxiliar clientes 
a executar com sucesso seus projetos 
de gerenciamento na plataforma da 
Microsoft. Além disso, nosso suporte 
técnico ininterrupto minimiza o risco de 
seus negócios ao fornecer um suporte 
inigualável e altamente capacitado que 
ganhou vários prêmios do setor.

SOBRE A QUEST

A Quest ajuda os clientes a reduzir 
as tarefas administrativas enfadonhas 
para que eles possam se dedicar à 
inovação necessária para ampliar 
os negócios. As soluções Quest® 
são escaláveis, acessíveis e simples 
de usar, proporcionando eficiência 
e produtividade sem comparação. 
Juntamente com o convite da Quest à 
comunidade global para fazer parte de 
sua inovação, assim como nosso firme 
compromisso em garantir a satisfação 
dos clientes, a Quest continuará a 
acelerar o fornecimento das soluções 
mais abrangentes para gerenciamento 
de cloud do Azure, SaaS, segurança, 
mobilidade da força de trabalho e 
insights conduzidos por dados.
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