
Com a crescente popularidade 
do Microsoft Office 365, diversas 
organizações estão buscando migrar de 
seus ambientes locais para o Office 365 
a fim de aproveitar a funcionalidade e a 
conveniência que a plataforma oferece. 
Outras organizações já passaram 
para a cloud, mas querem migrar para 
o Office 365. Seja qual for o caso, é 
necessário buscar uma solução de 
migração que seja rápida e segura.

O On Demand Migration for Email migra 
de forma segura para plataformas de 
e-mail locais e baseadas em cloud sem 
a necessidade de instalar ou atualizar o 
software. A partir de um único console, 
os administradores podem migrar 
múltiplos usuários simultaneamente e 
mover dados como e-mails, contatos, 
calendários e pastas de maneira 
progressiva. A solução auxilia até mesmo 

na remoção de dados indesejados 
durante o processo de migração, 
encurtando o tempo que se leva para 
finalizar a mudança.

Esta solução foi criada na plataforma 
Microsoft Azure. Ao migrar para o 
Office 365, não há melhor plataforma 
para executar a migração que o próprio 
ambiente de implantação, hospedagem 
e gerenciamento de serviço de cloud da 
Microsoft. O Azure oferece capacidade 
de processamento sob demanda 
para executar a migração. Além disso, 
as mensagens de e-mail nunca são 
armazenadas no Azure, o que garante 
a privacidade. O On Demand Migration 
for Email oferece uma solução escalável 
capaz de acomodar diversas caixas de 
correio e garante uma migração rápida, 
de baixo custo e altamente segura.

On Demand Migration 
for Email
Migração rápida e segura para Office 365 e Exchange com zero 
espaço ocupado

BENEFÍCIOS:
• Garante uma migração rápida, 

segura e de baixo custo para 
Office 365, Exchange 2010/2013/2016 
ou Exchange hospedado

• Migra simultaneamente alguns 
ou todos os usuários 

• Migra sem a necessidade 
de implantação no local

• Garante segurança de dados 
confidenciais durante a migração

• Oferece opções de pagamento 
por utilização para distribuir o 
investimento ao longo do tempo

O On Demand Migration for 
Email fornece uma solução 
escalável capaz de acomodar 
diversas caixas de correio 
e garante uma migração 
rápida, de baixo custo e 
altamente segura.

O On Demand Migration for Email migra de modo rápido e seguro e-mails, calendários 
e dados de pastas para o Office 365 e o Exchange sem exigir a instalação ou a 
atualização do software de migração.
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RECURSOS

Espaço ocupado zero – Oferece todos 
os benefícios de um software como um 
serviço (SaaS), sem a necessidade de 
instalar ou atualizar uma solução no local.

Migração de arquivos pessoais – 
Oferece suporte para arquivos pessoais 
nos ambientes de origem e de destino a 
fim de preservar informações essenciais 
e proporcionar flexibilidade no 
gerenciamento de conteúdos históricos.

Conversão de rótulos – Migra pastas 
de e-mails preservando seus rótulos 
e estrutura aninhada.

Ajuda contextual – Oferece vídeos 
e ajuda em linha com base na atividade 
e na localização atual do usuário, 
garantindo um processo de migração 
simples e tranquilo. 

Desduplicador – Refaz a migração de 
dados por meio de uma abordagem 
progressiva sem criar duplicatas.

Segurança garantida – Garante a 
segurança dos dados confidenciais e 
proprietários de sua organização durante 
todo o processo de migração. 

Registro ativo – Permite o 
monitoramento do andamento de cada 
migração, incluindo o status e quaisquer 
erros que possam ocorrer. 

Gerenciamento intuitivo – Oferece 
acesso e controle consolidados com 
atualizações do status em tempo real 
durante toda a migração.

Filtragem de dados – Permite filtrar 
e-mails e eventos de calendário por 
período ou excluir pastas de e-mails 
de origem. Essas opções de filtragem 
permitem que você migre apenas o que 
desejar, e para onde quiser.

Migração de múltiplos segmentos – 
Oferece suporte a múltiplas migrações 
simultâneas, garantindo que o projeto 
seja concluído no prazo.

Encaminhamento baseado em cloud – 
Fornece atualizações de roteamento 
de e-mail automatizadas em alguns 
cenários para simplificar os processos 
de transição.

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 fornecer 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.

REQUISITOS DO SISTEMA

ORIGEM

Exchange 2000/2003/ 
2007 SP1/2010/2013 Server

Gmail

IBM Notes

GroupWise

POP/IMAP

Office 365

Zimbra

Sun ONE/iPlanet

DESTINO

Office 365

Exchange 2010/2013/2016

Exchange hospedado

SUPORTE AO NAVEGADOR

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Para saber os requisitos 
completos do sistema, 
acesse quest.com/products/
on-demand-migration-for-email.
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