Enterprise

Os Bene ciosde um Geenciamento Avançado com o Windows Server 2008
O Windows Server 2008 fornecerá grandes melhorias ao sistema operacional base, dentre as melhorias destacam-se o subsistema de rede, os recursos avançados de segurança, o acesso remoto
de aplicações, o gerenciamento centralizado de função de servidor, as ferramentas de monitoramento de c onﬁabilidade e desempenho, o clustering failover, a implantação e o sistema de arquivos
Estas melhorias e muitas outras ajudam a organizações a maximizar a ﬂexibilidade, a disponibilidade e o controle de seus ser vidores.

Segurança
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O Windows Server 2008 é o mais seguro Windows Server já visto. Seu sistema operacional seguro por padrão e as inovações de se gurança,
incluindo Proteção Contra o Acesso à Rede, Gerenciamento Federado de Direitos e Controlador de Domínio Somente Leitura, fo rnecem níveis de
proteção sem precedentes para sua rede, seus dados e sua empresa.

•

Proteção de seu servidor com inovações de segurança que reduzem a área de superfcie de ataque do kernel, resultando em
um ambiente de servidor mais robusto e seguro.

•

Proteção de seu acesso à rede com a Proteção Contra o Acesso à Rede, a qual fornece a você a capacidade de isolar os
computadores que não estão de acordo com as diretvas de segurança que você estabeleceu. A capacidade de aplicar os
requisitos de segurança é uma poderosa maneira de proteger a sua rede.

•

Soluções avançadas para a criação de diretvas e regras inteligentes a ﬁm de aumentar o controle e a proteção das funções de
rede, permitndo que você tenha uma rede baseada em dirrevas.

•

Proteção de seus dados para assegurar que eles possam ser acessados somente por usuários com o correto contexto de
segurança e para torná-los disponíveis quando ocorrerem falhas de hardware.

•

Proteção contra o sofware malicioso através do Controle de Conta de Usuár io com uma nova arquitetura de auten

•

Maior controle sobre suas conﬁgurações de usuário com a Dirreva de Grupo Expandida.

ação.

O Windows Server 2008 é o mais robusto e ﬂexível sistema operacional Windows Server já visto. Com novas tecnologias e recurs os, tais como
Núcleo do Servidor, PowerShell, Serviços de Implantação do Windows e tecnologias avançadas de cluster e de rede, o Wi ndows Server 2008 fornece
a você a mais versátl e conﬁável plataforma Windows para todas as suas necessidades de aplicação e carga de trabalho.

•

Maior segurança com melhorias de conﬁabilidade avançada para reduzir a perda de acesso, trabalho, tempo, da dos e controle.

•

Gerenciamento simpliﬁcado da sua infra -estrutura de TI, usando novas ferramentas que fornecem uma interface one -stop para
monitoramento e conﬁguração de servidor, bem como a capacidade de automaazar as tarefas rorneiras.

•

Instalação e gerenciamento dinâmico do Windows Server 2008, instalando somente as regras e recursos que você necessita. A
personalização da conﬁguração do servidor simpliﬁca a manutenção cononua, minimizando a área de superpcie de ataque e
reduzindo a necessidade de atualizações de sofware.

•

Eﬁciente adequação e resolução de problemas com poderosas ferramentas de diagnóssco que fornecem a você visibilidade,
fsica e virtual, coonnua em seu ambiente de servidor.

•

Maior controle sobre os servidores localizados em locais remotos, tais como os escritórios remotos. Com a administração de
servidor otmizada e a replicação de dados, você pode fornecer aos usuários melhores serviços e, ao mesmo tempo, reduzir as
diﬁculdades de gerenciamento.

Conﬁguração Básica [Servidor de Dados]
Servidor de Arquivos + Acesso Remoto
R$ Consulte-nos

Conﬁguração Avançada [Servidor de Dados]
Servidor de Arquivos + Acesso Remoto + Servidor de FTP + VPN
R$ Consulte-nos

Conﬁguração Avançada [Servidor de Dados] + Servidor Web
Servidor de Arquivos + Acesso Remoto + Servidor de FTP + Servidor WEB + VPN
R$ Consulte-nos

