
O Quest™ Migration Manager for 
Exchange reduz o risco de migração, 
consolidação ou reestruturação de 
seu ambiente Exchange herdado com 
ZeroIMPACT sobre os usuários e com 
menos recursos do que você imaginava. 
Com a sincronização dos dados do 
Active Directory e do Exchange, inclusive 
pastas públicas, informações do 
calendário e dados da caixa de correio, o 
Migration Manager oferece  
coexistência verdadeira.  

Além disso, o Migration Manager atualiza 
automaticamente os perfis do Outlook dos 
seus usuários, ajudando a garantir uma 
migração do Exchange perfeita e eficiente. 
O Migration Manager oferece controle 
completo sobre a migração, protege esse 
processo, ajuda a evitar erros e garante 
que os seus recursos sejam utilizados onde 
eles são mais eficazes. 

RECURSOS  

Migração do Exchange para o Office 
365 – o Migration Manager for Exchange 
suporta a migração para a plataforma 
de e-mail do Office 365 da Microsoft. 
Migrar de um ambiente do Exchange 
local para uma plataforma baseada em 
nuvem permite que você aproveite a 
funcionalidade e conveniência que a 
nuvem tem para oferecer. Durante a 
migração, o Migration Manager suporta a 

verdadeira coexistência entre o ambiente 
de origem Exchange e seu ambiente de 
destino Office 365. Além disso, o Migration 
Manager atualiza automaticamente os 
perfis do Outlook dos seus usuários, 
ajudando a garantir uma migração do 
Exchange perfeita e eficiente. 

Migração ZeroIMPACT do Exchange – a 
migração on-line ZeroIMPACT possibilita 
reestruturar o Exchange durante o 
horário comercial, sem qualquer efeito 
adverso sobre a produtividade do 
usuário. 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 a migração – o 
Migration Manager fornece coexistência 
durante a sincronização dos dados do 
Active Directory e do Exchange. Isso 
significa que os usuários podem continuar 
a acessar e-mails e pastas públicas, 
colaborar e visualizar calendários ao longo 
de todo o processo de migração. Com o 
Migration Manager, a continuidade dos 
negócios é preservada e a produtividade 
permanece alta. 

Gerenciamento centralizado de projeto 
– o Migration Manager proporciona o 

Migration Manager   
for Exchange
Migração ZeroIMPACT e consolidação para o Exchange 2010/2013 ou Office 
365 coexistente 

BENEFÍCIOS:
• Redução dos riscos envolvidos em 

projetos de migração, consolidação 
e reestruturação 

• Os usuários finais podem continuar 
a trabalhar, totalmente alheios ao 
projeto de migração em andamento 

• Previne o aumento de chamadas 
feitas para a assistência técnica 
relacionadas com a migração 

• Proporciona cronogramas de 
projeto mais curtos para que você 
possa concluir seu projeto no prazo 
e dentro do orçamento 

• Elimina a necessidade de visitar 
cada estação de trabalho para a 
atualização de perfil 

• Permite migrar quando você quiser, 
e não apenas depois de horas 

• Permite que você use   
menos recursos 

• Fornece relatórios atualizados para 
a gerência, assim você não precisa 
fazer isso

Migre, consolide ou 
reestruture seu ambiente 
Exchange herdado com 
ZeroIMPACT sobre os 
usuários, e com menos 
recursos do que você 
imaginava, utilizando as 
ferramentas de migração 
da Quest.
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controle completo sobre o processo 
de migração a partir de um console 
centralizado. Essa interface robusta 
de gerenciamento de projetos fornece 
informações completas sobre o histórico 
e o status da migração, incluindo 
relatórios atualizados sobre o progresso 
da migração. Com o Migration Manager, 
é possível gerenciar a migração do 
Exchange de forma e hábil e eficiente. 

Atualizações automatizadas – mediante 
um utilitário do kit de recursos, 
o Migration Manager atualiza 
automaticamente o perfil do Outlook 
de cada usuário migrado quando 
este faz o login no ambiente. Isso 
elimina a necessidade de visitar cada 
estação de trabalho e reconfigurar 
perfis manualmente, o que reduz a 
chance de erros e economiza tempo 
administrativo valioso. 

Sincronização direta – com o Migration 
Manager, é possível sincronizar 
diretamente caixas de correio, 
grupos de distribuição, calendários 
e pastas públicas em paralelo. Este 
processamento paralelo proporciona 
coexistência verdadeira entre usuários 
migrados e não migrados, garante que 
o processo de migração não interrompa 
a largura de banda da rede e encurta, 
de modo significativo, o cronograma do 
projeto de migração. 

Ferramentas de gerenciamento 
abrangentes – com sua robusta 
interface de gerenciamento de projetos 
e inúmeras opções de relatórios, o 
Migration Manager oferece controle 
completo sobre o projeto de migração 
e fornece o relatório de dados de que 
você precisa para tomar decisões 
informadas. Essa interface cheia de 
recursos fornece a solução completa, 
eliminando a necessidade de alternar 
entre diferentes aplicativos para acessar 
várias funções de gerenciamento. 

Preservação de pastas off-line – o 
Migration Manager preserva arquivos de 
pasta off-line (.ost) para usuários remotos 
durante o processo de migração. Ele 
migra automaticamente e altera a 
caixa de correio de uma forma que 
permite que os usuários mantenham os 
arquivos .ost existentes após a conexão 
com os ambientes herdados e novos 

do Exchange, ajudando a garantir a 
continuidade dos negócios. 

Arquitetura distribuída – com uma 
arquitetura distribuída por agente, o 
Migration Manager reduz significativamente 
as necessidades de largura de banda de 
rede e suporta um processo mais rápido 
de migração de e-mail e de sincronização. 
Todos os dados são roteados entre 
os servidores Exchange de origem e 
destino, em vez de passar pelo console do 
Migration Manager

Suporte a cluster com vários 
nós – os servidores de origem e os 
de destino podem ser servidores 
virtuais, executáveis em qualquer 
configuração de cluster. Isso se aplica 
tanto a servidores de pastas públicas 
quanto a servidores de caixa de 
correio. O console de migração detecta 
automaticamente clusters e configura os 
agentes da forma adequada. 

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.

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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