
Segurança, desempenho, 
gerenciamento e estabilidade 
em uma solução para PCs

Descubra como acelerar a 
produtividade, aumentar a segurança 
e ajudar a reduzir seus custos — 
tudo enquanto oferece aos seus 
funcionários uma ótima experiência de 
usuário. 

Explore a Intel vPro® 

Insights para heróis da T.I.

Aproveite as tendências mais 
recentes em tecnologia para PCs, 
ouça ideias valiosas de colegas e 
tenha acesso exclusivo a ferramentas 
úteis, diretamente dos líderes da 
indústria e heróis da T.I., como você, 
inscrevendo-se na nossa newsletter 
exclusiva Insights para heróis da T.I.

Inscreva-se 

Apresentando Intel vPro® Enterprise
 
Tenho o prazer de apresentar a Intel vPro® Enterprise para Windows com processadores 
Intel® Core™ de 12ª geração. Esta é uma plataforma completa, que oferece 
computação de nível empresarial, segurança premium, gerenciamento moderno e a 
estabilidade com que as empresas podem contar para suas frotas de PCs crescentes 
e distribuídas.
 
Como mencionei anteriormente, segurança e gerenciamento são os pilares fundadores 
da Intel vPro® desde a sua criação, há 15 anos.

Intel vPro® Enterprise ajuda a proteger os negócios com segurança multicamadas em 
nível de hardware. Intel® Hardware Shield, uma parte da Intel vPro® Enterprise, é uma 
coleção de tecnologias de segurança empresarial que inclui a Intel® Threat Detection 
Technology (Intel® TDT) e a Detecção de Comportamentos Anômalos (ABD). Esse é um 
recurso exclusivo de nível de silício que detecta anomalias no momento de um ataque 
de cripto-jacking ou ransomware, e como resposta, pode desligar uma ampla faixa do 
BIOS enquanto aproveita a GPU para garantir o poder de computação necessário.

Intel vPro® Enterprise para Windows visa trazer gerenciamento completo e remoto 
para toda a sua organização. Ela permite até o acesso a dispositivos que estão fora do 
firewall corporativo ou com um SO não-responsivo. Profissionais da T.I. vão se sentir 
como se estivessem na frente do PC, com controle completo de teclado, vídeo e 
mouse (KVM). 

Intel vPro® Enterprise para Chrome

 
A nova Intel vPro® Enterprise agora dá suporte ao Chrome, fornecendo aos clientes os 
benefícios feitos para os negócios, em dispositivos selecionados que rodam Chrome.
 
Conforme as frotas de PCs evoluem para atender às necessidades de negócios que 
mudam constantemente e às novas tendências do setor, Intel vPro® Enterprise para Chrome 
oferece um conjunto completo de tecnologias integradas para produtividade, proteções 
adicionais e gerenciamento capaz de manter até mesmo as infraestruturas de T.I. mais 
desafiadoras. Todos os Chromebooks e outros dispositivos baseados em Chrome e feitos 
na Intel vPro® Enterprise foram exaustivamente testados para certificar sua confiabilidade 
e compatibilidade, facilitando a manutenção da frota e proporcionando um desempenho 
confiável para os usuários.
 
Mais Mobilidade com Intel vPro®, An Intel® Evo™ Design

 
Já que na experiência do colaborador, a satisfação com a tecnologia de computação é 
um fator crucial, a T.I. tem um papel ainda mais importante no impacto da satisfação, do 
recrutamento e da retenção de funcionários. 
 
A Intel vPro®, An Intel® Evo™ Design é uma nova classe de notebooks arrojados, 
finos e leves, feitos para oferecer segurança multicamadas, gerenciamento completo, 
responsividade extraordinária, vida útil de bateria mais longa, uma experiência de 
videoconferência superior e despertar instantâneo. 
 
Com a Intel vPro®, An Intel® Evo® Design, a T.I. pode ter a confiança em oferecer a usuários 
altamente móveis a experiência de computação que eles desejam para entregar seu melhor 
a cada dia, além de ter na mão as ferramentas que precisa para proteger e gerenciar a frota 
de PCs. 

Não é segredo que a segurança e o gerenciamento da frota de PCs se tornaram 
essenciais nos últimos dois anos, conforme as forças de trabalho extremamente 
descentralizadas se tornaram mais comuns.  Não importa o tamanho da sua 
empresa ou a complexidade da sua rede de PCs, há sempre soluções Intel vPro® 
projetadas para facilitar sua vida.
 
A nova Intel vPro® Enterprise atende às necessidades de empresas e é compatível 
com múltiplos sistemas operacionais. Isso garante que toda empresa e usuário 
possa aproveitar as vantagens de um PC que é feito para os negócios. 

 

"Já que na experiência do colaborador, a satisfação com a tecnologia de 
computação é um fator crucial, a T.I. tem um papel ainda mais importante 
no impacto da satisfação, recrutamento e retenção de funcionários".  
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Segurança e gerenciamento remoto seguro são os pilares fundadores da 
Intel vPro® desde a criação da nossa inovadora plataforma de computação 
baseada em hardware, há 15 anos.
  
E no cenário atual de locais de trabalho "em todo e qualquer lugar", a segurança e o 
gerenciamento ganharam um novo nível de urgência e complexidade. Empresas de 
todos os tamanhos ainda estão tentando descobrir as formas mais eficazes de gerenciar 
e proteger PCs com uma força de trabalho descentralizada. Ao mesmo tempo, essas 
empresas precisam garantir que os seus colaboradores possam atingir todo o seu 
potencial, enquanto executam multitarefas e trabalham por meio de vídeo e áudio — e 
que não sejam prejudicados por um desempenho lento do computador.
 
A mais recente Intel vPro®, oferecida por processadores Intel® Core™ da 12ª geração, 
garante mais para todos equipando todas as empresas com uma plataforma de 
computação baseada em hardware, essencial para prosperar em um mundo digital que 
muda rapidamente.
 
A Intel vPro® ajuda o seu negócio a:

Conseguir mais proteção e fazer mais: Busque atravessar as 
ameaças de segurança com confiança, com mais da tecnologia 
integrada de que você precisa, possibilitada por parcerias na indústria.
 
Escalar mais, crescer mais: Tenha mais dinamismo e escale de forma 
surpreendentemente rápida para conseguir mais oportunidades.
 
Estar mais preparado hoje para o amanhã: Possibilite que toda a sua equipe se 
conecte, colabore e compartilhe com mais fluidez. 

A nova Intel 
vPro®: o que 
todo herói da 
T.I. precisa em 
2022 
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A plataforma Intel vPro® é feita para os negócios e projetada 
para atender às demandas dos profissionais de T.I.: 

Desempenho de nível 
profissional

Ao equipar seus colaboradores com 
PCs feitos na plataforma Intel vPro® 
– de notebooks ultraleves a estações 
de trabalho de alta potência 
–  você garante mais eficácia com 
desempenho líder na indústria  
ajustado para as cargas de trabalho 
e os aplicativos que os profissionais 
de negócios mais usam. 

Segurança multicamadas 
abrangente

Com medidas de segurança 
exclusivas baseadas em hardware, 
que são ativadas imediatamente, 
juntamente com proteções 
abaixo do SO e monitoramento 
ativo contra ameaças e ataques, 
a Intel vPro® oferece segurança 
multicamadas1 para ajudar a 
proteger os recursos e dados da 
sua empresa. 

Gerenciamento completo

O escritório está em todos os lugares. 
Com PCs na Intel vPro®, a T.I. também 
pode estar em todos os lugares. A 
Intel vPro® traz opções modernas de 
gerenciamento para descobrir, consertar 
e ajudar a proteger PCs remotamente2  
em toda a sua empresa, o que vai ajudar 
a simplificar o suporte e a melhorar a 
experiência do usuário. 

Estabilidade confiável

Os requisitos complexos de projeto e 
testes rigorosos garantem que todas 
as marcas de PCs desenvolvidas na 
plataforma Intel vPro® entreguem 
uma base estável e confiável, para 
um gerenciamento de frota mais 
suave, e permitem que você escale 
sem preocupações. 

Descubra como

Explore a plataforma Intel vPro®
Saiba mais aqui

Explore a plataforma Intel vPro®. Saiba mais aqui 

RECURSOS ATUALIZADOS QUE SE ADAPTAM AO SEU NEGÓCIO.
A Intel vPro® Enterprise para Windows fornece aos trabalhadores recursos multitarefa superiores, 
que se adaptam aos seus negócios. Em particular, oferece às empresas: 

Segurança abrangente e multicamadas
A Intel vPro® com processadores Intel® Core™ da 12ª geração inclui segurança 
multicamadas e baseada em hardware, que ajuda a reduzir o surgimento de ataques 
do PC. Ela também auxilia no monitoramento ativo contra violações de segurança 
cibernética sem prejudicar o desempenho, para que os colaboradores possam se manter 
produtivos.  Novos recursos de segurança oferecem suporte à virtualização de SO, 
pronta para expandir as proteções de um ambiente virtualizado até o nível de hardware 
do PC, para que as empresas estejam mais preparadas para o futuro da segurança.  
 
Desempenho revolucionário
Processadores Intel® Core™ de 12ª geração apresentam arquitetura revolucionária, que 
aloca cargas de trabalho de forma inteligente, para o thread certo no núcleo certo, com 
base em análise em tempo real, proporcionando desempenho executivo e otimizado 
todos os dias.  Com Performance-cores para aplicações pesadas e Efficient-cores para 
multitarefas, os usuários ganham mais produtividade com base no uso real dos seus PCs.
 
Continuidade de negócios simplificada
A Intel vPro® com processadores Intel® Core™ de 12ª geração traz recursos de 
gerenciamento que ajudam a T.I. a manter unidas e mais protegidas suas forças de 
trabalho altamente descentralizadas, além de oferecer recursos de estabilidade que 
permitem implementações consistentes e gerenciamento confiável do ciclo de vida.  
E agora a Intel vPro® está disponível com mais designs, formatos e plataformas, 
ofertando dispositivos de nível profissional para usuários de todos os tipos. 
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Pronto para começar?

Converse com a gente para saber 
mais sobre como a Intel vPro® pode 
funcionar dentro da sua empresa.   

Vamos conversar 

1 Nenhum produto ou componente pode ser completamente seguro.
2 Requer uma conexão de rede. Deve ser uma rede conhecida para gerenciamento de Wi-Fi. Saiba mais em www.Intel.com/PerformanceIndex. 

Seus resultados podem variar.   

•     

•     

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
https://plan.seek.intel.com/vProLARNurture-REG
http://www.intel.com.br/
http://https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
http://https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html
https://plan.seek.intel.com/Bz-vPro-Raise-Hand-Form-Reg
https://www.facebook.com/Intel?cid=em&source=elo&campid=&content=ccg_WW_ccgbcmb_EMNL_EN_2021_vPro July newsletter_A_C-MKA-22889_T-MKA-25946&elq_cid=7879143&em_id=71762&elqrid=b367247b113c4b1c96adbc20e2e73dbd&elqcampid=&erpm_id=10605457
https://www.linkedin.com/company/intel-corporation/?cid=em&source=elo&campid=&content=ccg_WW_ccgbcmb_EMNL_EN_2021_vPro July newsletter_A_C-MKA-22889_T-MKA-25946&elq_cid=7879143&em_id=71762&elqrid=b367247b113c4b1c96adbc20e2e73dbd&elqcampid=&erpm_id=10605457
https://twitter.com/intel?cid=em&source=elo&campid=&content=ccg_WW_ccgbcmb_EMNL_EN_2021_vPro July newsletter_A_C-MKA-22889_T-MKA-25946&elq_cid=7879143&em_id=71762&elqrid=b367247b113c4b1c96adbc20e2e73dbd&elqcampid=&erpm_id=10605457
https://www.youtube.com/user/channelintel
https://www.instagram.com/intel/?cid=em&source=elo&campid=&content=ccg_WW_ccgbcmb_EMNL_EN_2021_vPro July newsletter_A_C-MKA-22889_T-MKA-25946&elq_cid=7879143&em_id=71762&elqrid=b367247b113c4b1c96adbc20e2e73dbd&elqcampid=&erpm_id=10605457

