
Gerenciamento unificado de endpoints: 
A próxima fase da mobilidade corporativa

PARTE 1: EVOLUÇÃO

Anos atrás, as organizações adotaram o gerenciamento de dispositivos 
móveis (MDM). Em seguida, elas mudaram para o gerenciamento da mobility 
mobilidade corporativa (EMM). THoje, à medida que os requisitos de negócios 
mudam da conectividade para a inovação entre plataformas, as organizações 
estão pensando mais amplamente e aderindo ao gerenciamento unificado 
de endpoints (UEM).

A evolução da mobilidade corporativa

CONECTIVIDADE
Conecte os funcionários 
aos recursos corporativos 
com segurança.

PRODUTIVIDADE
Aumente a produtividade. 
Disponibilize versões 
seguras de aplicativos 
móveis. 

CRESCIMENTO E EFICIÊNCIA
Aproveite o gerenciamento 
moderno de dispositivos móveis 
para reduzir os custos de TI 
e aumentar a segurança de 
quaisquer endpoints (incluindo 
desktops) para usuários 
remotos/móveis e na rede.

Hoje e no futuroInício do milênio Virada da década

PARTE 2: RISCOS E PONTOS PROBLEMÁTICOS

Na empresa moderna, a mobilidade traz novos desafios para os líderes de TI 
e de negócios. Sem o UEM, esses desafios impõem grandes riscos aos negócios.

O UEM aumenta a eficiência do usuário e da TI moderna 
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PONTOS PROBLEMÁTICOS

Ferramentas e 
gerenciamento isolados 
em desktops e dispositivos 
móveis, robustos e criados 
para fins específicos

Gerenciamento desconexo 
que leva a custos mais 
altos e à segurança 
inconsistente entre 
as plataformas

Use um conjunto de ferramentas 
unificado para gerenciar 
consistentemente qualquer 
endpoint e qualquer aplicativo, 
de nuvem móvel a desktops 
e até Internet das Coisas (IoT).

Quatro razões para adotar o UEM hoje mesmo

RISCOS COMO O UEM PODE AJUDAR

Ferramentas legadas que 
não oferecem suporte 
adequado aos usuários 
remotos e à força de 
trabalho móvel

Dispositivos fora da 
rede que não podem 
ser gerenciados 
facilmente, o que leva 
a riscos à segurança 
e a altos custos de TI

Mantenha todos os endpoints, 
seja no escritório ou no 
campo/remotos, atualizados 
e em conformidade com as 
políticas corporativas, sem 
muito envolvimento da TI.

Falta de visibilidade 
nos endpoints, 
aplicativos e usuários 

Gerenciamento reativo 
e segurança inadequada 

Aproveite os recursos 
modernos de gerenciamento 
móvel para operações e status 
de conformidade em tempo 
real, independentemente da 
localização do dispositivo.

Dispositivos bloqueados 
com pouca ou nenhuma 
função de autoatendimento 

Experiência do usuário 
inadequada e altos 
custos de suporte de TI 

Permita uma experiência 
do usuário consistente entre 
dispositivos de endpoints. 
Ofereça suporte aos processos 
de autoatendimento.

PARTE 3: A SOLUÇÃO DE UEM DA VMWARE

A tecnologia líder de gerenciamento unificado de endpoints da VMware utiliza 
uma abordagem centrada no usuário para permitir que a TI gerencie centralmente 
os dispositivos, os aplicativos e os casos de uso móveis, tanto nos dispositivos 
corporativos quanto nos pessoais. O VMware AirWatch é fornecido com o VMware 
Workspace™ ONE™, a plataforma integrada de espaço de trabalho digital.

Gerenciamento unificado de endpoints com a VMware

GERENCIAMENTO 
DO CICLO DE VIDA 
Gerencie o ciclo de vida completo 
do dispositivo, da integração 
à desativação, em todos os 
dispositivos móveis, de desktop 
e criados para fins específicos.

SEGURANÇA 
DOS ENDPOINTS
Reduza os riscos à segurança 
e à conformidade com 
controles unificados 
e bem-automatizados de 
endpoints, sem prejudicar 
a produtividade.

INTELIGÊNCIA
Aproveite as técnicas de 
análise de dados para obter 
informações avançadas sobre 
o comportamento do usuário, 
o uso dos dispositivos e as 
oportunidades de aumentar 
a eficiência.

UEM com a VMware 

Com o UEM da VMware, você pode gerenciar e proteger todos os endpoints 
todos os endpoints (incluindo os desktops) que executam qualquer sistema 
operacional (incluindo Windows 10, macOS e Chrome OS) e qualquer aplicativo, 
em diversos casos de uso, tudo a partir de uma única plataforma holística.

PARTE 4: PONTOS PROBLEMÁTICOS DO CLIENTE

Hoje, as organizações ao redor do mundo estão aproveitando os benefícios do 
gerenciamento unificado de endpoints do VMware AirWatch. Por exemplo, uma 
grande companhia aérea está aproveitando: 

Benefícios

Pelo sétimo ano consecutivo, a VMware foi eleita como a líder do Quadrante 
Mágico da Gartner para gerenciamento da mobilidade corporativa. Além disso, obtivemos 
a melhor classificação em capacidade de execução e abrangência de visão pelo segundo 
ano consecutivo.

Obtenha o Quadrante Mágico da Gartner para EMM

REDUÇÃO DE CUSTOS 
DE GERENCIAMENTO

353% de ROI

MAIOR EFICIÊNCIA 
DO USUÁRIO E DA TI

67% de redução
nas ligações para 

o help desk

MELHOR SEGURANÇA 

US$ 4,6 milhões 
Estimativa de 

 em contenção de custos 

O gerenciamento unificado de endpoints tornou-se essencial. Não arrisque 
o futuro de sua empresa. Adote hoje mesmo sua estratégia de UEM para 
gerar eficiência de TI, possibilitar a segurança em tempo real e atender 
às necessidades da linha de negócios. 
Saiba mais sobre o gerenciamento unificado de endpoints do VMware Workspace™ ONE™ 
com tecnologia do AirWatch®.

Avalie o VMware AirWatch e o Workspace ONE agora mesmo em um laboratório prático gratuito.

Você já está pronto para discutir suas necessidades de negócios? Contate o departamento 
de vendas para saber mais.
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A VMware é líder no IDC MarketScape for 
Worldwide Unified Endpoint Management 
Software de 2017, que abrange o gerenciamento 
do Windows 10 e do macOS, o suporte a iOS 
e Android e os recursos que ajudam os clientes 
a eliminar as diferenças entre as plataformas 
tradicionais de PCLM e UEM.

Obtenha o IDC MarketScape for UEM

FONTE: The Total Economic ImpactTM

of VMware AirWatch, Forrester, 2016.
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