
Endpoint Management Workshop
Gerenciar e proteger seus dispositivos, aplicativos e usuários

Destaques do Workshop “O gerenciamento de dispositivos modernos abrange uma ampla 
gama de áreas, incluindo proteção do usuário, adição / remoção 
de dispositivos, aplicativos gerenciados, suporte ao usuário final e 
implementação de novos recursos. ” 

-Forrester 2020 Microsoft 365 Enterprise Total Economic Impact 
Study
 
Como você está gerenciando seus dispositivos móveis, laptops e 
outros terminais de usuário? Você sabe se os dispositivos do seu 
usuário estão em conformidade com suas políticas de TI?

Permita que os usuários sejam produtivos, em qualquer  
dispositivo, sem comprometer a segurança de TI

Os usuários de hoje estão procurando mais maneiras de permane-
cer produtivos enquanto trabalham em qualquer dispositivo. 95% 
das organizações permitem dispositivos pessoais no espaço de 
trabalho. Todos esses dispositivos agregam riscos adicionais, quan-
do você considera que 70 milhões de smartphones são perdidos a 
cada ano.

Com os usuários pedindo mais maneiras de trabalhar da forma que 
desejam, este workshop mostrará como gerenciar os dispositivos da 
empresa e os escolhidos pelo usuário na nuvem.

Melhore seu SecureScore  
com o Microsoft Endpoint  
Manager

Aprenda a criar políticas de  
gerenciamento que protejam 
seus usuários, dados da  
empresa e dispositivos

Obtenha insights sobre os  
dispositivos de seus usuários  
e sua conformidade com as  
políticas de TI.

Determine a melhor maneira 
de fornecer aos usuários 
acesso aos aplicativos 
necessários nos 
dispositivos de sua escolha

Por que você deve comparecer
Experimente o poder do gerenciamento de dispositivos modernos em 
seu próprio ambiente. 
 
Este workshop mostrará como aproveitar a segurança inteligente,  
controles baseados em risco, provisionamento zero-touch, análises  
avançadas e integração profunda com os produtos Microsoft que 
você já usa. Ao participar, você pode:

Aprenda como 
melhorar seus recursos  
de gerenciamento com o  
Microsoft Endpoint 
Manager.

Descubra e proteja  
seus terminais aplicando 
políticas e implantando 
ferramentas de 
segurança.

Proteja as identidades  
de seus usuários com 
autenticação multifator 
e acesso condicional de 
qualquer dispositivo.

Permita que seus  
usuários sejam  
produtivos com os  
aplicativos de que  
precisam, nos  
dispositivos que desejam.

A commissioned study conducted by Forrester Consulting™ on behalf of Microsoft, June 2020



O que esperar

Quem deve comparecer

Faça uma imersão na implantação remota, gerenciamento e segurança de dispositivos corporativos e BYOD em sua 
organização. Nosso objetivo é mostrar a você as melhores maneiras de gerenciar endpoints no nível empresarial. For-
neceremos a você a capacidade de proteger as identidades de seus usuários autorizados para que você possa autenti-
car credenciais e gerenciar o acesso, dando aos usuários a liberdade de colaborar com outras pessoas.

Vamos trabalhar em conjunto para que você: •   Aprenda como melhorar seus recursos de gerenciamento com o Mi-
crosoft Endpoint Manager 
•   Descubra e proteja seus dispositivos aplicando políticas e implantando ferramentas de segurança 
•   Proteja suas identidades com Multifator de Autenticação e Acesso Condicional de qualquer dispositivo 
•   Permita que seus usuários sejam produtivos com os aplicativos de que precisam, nos dispositivos que desejam

Vamos personalizar o workshop com base nas necessidades da sua organização

Engajamento 
configurado

Design e 
planejamento

Conversa  
sobre o valor 

do cliente

Sessão de  
descoberta 

para endpoints

Principais 
resultados, re-
comendações 

e próximas 
etapas

Microsoft Endpoint Manager

Segurança de linha de base

Configuração e gerenciamento de 
dispositivos

O workshop é destinado a tomadores de decisão de segurança como:

•  Chief Information Security Officer (CISO) 
•  Chief Information Officer (CIO) 
•  Chief Security Officer (CSO) 
•  Endpoint & Device Management owners/decision  
    makers 
•  Application business owners

•  IT Security 
•  IT Operations 
•  Security Architect 
•  Security Engineers

Como podemos te ajudar?
 
Entre em contato conosco 
para saber mais dos nossos 
serviços

Matriz 

Rua Teófilo Otoni, 82 - 18º Andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP 20090-070

OUVIDORIA 

ouvidoria@venhapranuvem.com.br

Contato 

RJ +55 21 3180-0380
8:00h às 18:00h 

SP +55 11 3181-6440
8:00h às 18:00h

Por que a Venha Pra Nuvem?
Somos líderes em três quadrantes do ISG Provider Leans Ecossistema Microsoft em 2021 e ganhadores do Latam  
Microsoft Partner of The Year Awards 2021 na catergoria Defense & Intelligence.  
 
Temos um forte compromisso com a qualidade, a integridade e a excelência em tudo o que fazemos e um propósito 
muito claro: aumentar a produtividade e o desempenho dos nossos clientes, nos concentrando em seus objetivos e 
processos de negócios para integrar aos melhores recursos em cloud e digital.


