
Conforme as empresas crescem e 
mudam, o departamento de TI deve 
responder de acordo, fornecendo uma 
perfeita consolidação e migração do 
Active Directory® e infraestruturas do 
servidor de arquivos. 

A solução da Quest Software para 
migração do Active Directory (AD) 
e servidor de arquivos combina o 
Migration Manager for Active Directory® 
com o Quest™ Secure Copy para 
garantir que o projeto de consolidação 
e migração seja um sucesso. Você 
pode combinar e reestruturar o Active 
Directory de forma eficiente, garantindo 
uma coexistência verdadeira entre 
usuários migrados e não migrados. 

O Migration Manager for Active 
Directory and File Servers garante 
que usuários migrados e coexistentes 

mantenham o acesso seguro a recursos 
importantes quando os dados forem 
movidos entre os servidores.

O Migration Manager simplifica o 
processo de migração e integra fluxos 
de trabalho, desde análises de pré-
migração a configuração, migração 
de objetos, atualização de recursos 
e limpeza pós-migração. Esteja sua 
organização se reestruturando para 
atender às normas de segurança 
específicas ou se submetendo a uma 
aquisição ou fusão, o Migration Manager 
fornece os recursos necessários para 
atender às suas necessidades.

RECURSOS

Migração de AD para AD com 
ZeroIMPACT – Reestruture seu Active 
Directory e servidores de arquivos 
durante o horário comercial sem efeitos 

Migration Manager   
for Active Directory®   
and File Servers
Reestruturação e fusão de Active Directory e servidores de   
arquivos com ZeroIMPACT

BENEFÍCIOS:
• Garante ZeroIMPACT para usuários 

e help desk

• Fornece aos usuários acesso 
contínuo a workstations, recursos 
e e-mail, independente da 
condição migratória

• Atualiza permissões e   
recursos automaticamente

• Sincroniza objetos do Active 
Directory entre origem e  
destino, diminuindo a   
sobrecarga administrativa

• Oferece a visibilidade e os 
relatórios para controlar todo o 
projeto de migração

• Espelha o ambiente de produção do 
Active Directory em um ambiente 
de teste para testar o impacto direto 
dos processos migratórios

• Economiza tempo por 
dispensar a reconfiguração de 
compartilhamentos em servidores 
de arquivo de destino

• Garante segurança ao migrar a 
permissão NTFS

“A tarefa de dividir um 
único domínio do Active 
Directory em dois 
domínios interflorestais 
parecia um pouco 
complexa... Este produto 
facilitou muito o processo. 
Eu definitivamente 
recomendaria esse 
produto para qualquer 
outro departamento de TI 
com tarefas semelhantes.” 

Randy Williams  
Gerente de projetos  
Crouse Hospital

Figura 1: o Migration Manager for Active Directory migra e reestrutura de forma 
eficiente as alterações no Active Directory
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Migração e sincronização 
contínua

Perfis, tarefas agendadas, 
serviços, registro, associação 
de grupo local, direitos dos 
usuários, impressoras, 
sistema de arquivos, pastas 
compartilhadas

Active DirectoryBancos de
dados SQL

• Servidores IIS
• Servidores de arquivos
• Servidores SMS
• Servidores Exchange
• Servidores SharePoint
• Servidores em cluster



“Usar o Secure Copy 
tornou a migração 
do servidor tranquila 
e contínua aos 
nossos usuários 
finais – eles não 
sabiam que existia 
um produto que 
pudesse automatizar 
todas as funções 
necessárias para 
conduzir a migração 
mantendo intactos os 
compartilhamentos 
de arquivo e as 
permissões. Eu nunca 
mais vou gravar 
scripts manualmente.” 

Jim Toy  
Diretor de tecnologia   
da informação  
Make-A-Wish Foundation   
of America

negativos sobre a produtividade dos 
usuários. Os usuários finais podem 
continuar trabalhando, totalmente alheios 
ao projeto de migração. E o Migration 
Manager elimina a necessidade de tarefas 
relacionadas à migração após o horário 
comercial, reduzindo a carga de trabalho  
do administrador.

Coexistência durante toda a migração 
do AD – Mantenha o acesso ininterrupto 
de usuários a todos os recursos de 
rede, como servidores e impressoras, 
independentemente do seu status 
de migração. Suporte completo à 
coexistência, ajudando a garantir um 
processo de migração perfeito e 
diminuindo as chamadas ao help desk 
durante e após a migração.

Acesso seguro e sem interrupção aos 
dados – Migre dados de forma segura, 
rápida e fácil para servidores de arquivos 
ou dispositivos NAS/SAN. Migre arquivos, 
pastas, compartilhamentos, impressoras 
e segurança NTFS sem interrupções 
para que seu domínio permaneça seguro 
e gerenciável.

Execução segura – Controle a migração 
para aumentar a segurança e a 
confiabilidade do seu projeto. Aproveite 
seu “modo de teste” para verificar a 
precisão e a segurança do seu plano de 

migração. Depois, otimize seu ambiente 
de pós-migração, preservando senhas 
e removendo contas de origem e 
referências relacionadas para oferecer 
um processo de migração seguro do 
início ao fim.

Gerenciamento abrangente e  
flexível – Aproveite um conjunto eficiente 
de recursos de gerenciamento, desde o 
planejamento e a análise de pré-migração 
a atualização de permissões, segurança 
NTFS, impressoras e mais. Além disso, 
essa solução flexível pode ser utilizada 
em qualquer cenário de migração, 
desde "corte e montagem" até uma 
reestruturação completa dos servidores 
de arquivo e do Active Directory.

Processamento paralelo   
automatizado – Automatize a migração 
e ative o processamento paralelo para 
economizar tempo valioso e garantir que 
a sua rede tenha tempo de inatividade 
zero. Os custos são reduzidos, já que 
o prazo do projeto é encurtado. Ele 
pode ser dimensionado para atender 
às demandas até mesmo das maiores 
organizações, tornando a migração 
rápida e eficiente.

Atualizações automáticas – 
Atualize permissões e recursos 
automaticamente, incluindo o Active 
Directory, SharePoint®, Exchange, 
Serviços de Informações da Internet 
(IIS), servidores de arquivo e impressora, 
SQL Server®, servidores em cluster e o 
System Management Server (SMS) da 
Microsoft. Você também pode atualizar 
a segurança NTFS, compartilhamentos, 
impressoras e muito mais. Ao eliminar a 
necessidade de atualizações manuais 
e reduzir a possibilidade de erros 
humanos, o Migration Manager faz com 
que você economize um tempo de 
administração valioso.

Sincronização flexível – Sincronize 
os objetos do Active Directory entre 
origem e destino da forma e no horário 
que sejam mais adequados à sua 
organização. A exclusiva tecnologia 
AutoSync do Migration Manager 
proporciona flexibilidade para identificar 
os controladores de domínio que você 
deseja usar, programar o tempo exato 

SYSTEM REQUIREMENTS

PLATFORM

Intel x86

AMD 64

Intel EM64T

MEMORY

1GB or more

HARD DISK SPACE

Minimum 300MB

OPERATING SYSTEM

Microsoft Windows Server 
2012 (x64 edition)

Microsoft Windows Server 
2012 R2 (x64 edition)

Microsoft Windows Server 
2008 R2 Service Pack 1 or 
higher (x64 edition)

Microsoft Windows 7 Service 
Pack 1 or higher (x64 edition)

ADDITIONAL SOFTWARE

Version 6.5.8190.0 or later of 
Microsoft Exchange Server 
MAPI Client and Collaboration 
Data Objects 1.2.1
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de sincronização e especificar os 
contêineres que você deseja sincronizar.

Ferramentas de gerenciamento 
abrangentes – Gerencie a sua migração 
com confiança usando uma interface 
de gerenciamento de projetos eficiente, 
recursos de delegação avançados, várias 
opções de relatório e a funcionalidade 
"desfazer" granular. Tome decisões 
conscientes e forneça atualizações de 
status com uma variedade de opções 
de relatórios. Além disso, teste seus 
processos de migração em modo de não 
produção, ajudando a garantir o sucesso 
e a eficiência da migração.

Ambiente de teste espelhado – Espelhe 
facilmente um ambiente de produção do 
Active Directory e de servidor de arquivos 
para garantir que seus processos de teste 
sejam eficazes e seguros e não afetem 
seu ambiente de produção.

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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