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VMware Fusion 2
O Windows fica melhor ainda em um Mac.

RESUMO GERAL
Obtenha o melhor dos mundos do Mac e do PC com
o VMware Fusion 2. Utilize os aplicativos e dispositivos
do Windows facilmente no Mac.
VA N TA G E N S
• Execute seus aplicativos favoritos do Windows no Mac,
sem reinicialização.
• Compartilhe dados facilmente entre o Mac e o PC.
• Migre com facilidade para o Mac e traga com você
todos os aplicativos, dispositivos e até mesmo seu
PC antigo.
• Vá além do Boot Camp e execute o Windows e o Mac
ao mesmo tempo. Chega de reiniciar para acessar os
aplicativos do Windows no Mac.

Quem disse que você não pode ter tudo isso?
Acabe com as barreiras entre Mac e PC
O VMware Fusion transforma aplicativos do Windows de
maneira a funcionarem como aplicativos nativos do OS X. Agora
é possível compartilhar dados entre Windows e Mac usando pastas
compartilhadas, arrastando e soltando arquivos e até mesmo
copiando e colando textos com formatação. Inicie aplicativos do
Windows instantaneamente a partir de qualquer arquivo do Mac
ou a partir do Dock, do Spotlight etc. Minimize os aplicativos do
Windows no Dock e alterne rapidamente entre os aplicativos do
Windows e do Mac com o Exposé.
O modo mais seguro de executar o Windows em seu Mac
O VMware Fusion torna segura e confiável a experiência de executar
o Windows no Mac, com recursos excepcionais como os snapshots
automatizados do AutoProtect e uma assinatura gratuita de
12 meses do McAfee VirusScan Plus.
Trocar de plataforma é muito simples
Nunca foi tão fácil passar para o VMware Fusion. Com o Windows
Easy Install, você estará pronto em poucos cliques. Além disso,
basta apontar e clicar para importar máquinas virtuais que não
sejam da VMware.
Usuários do Boot Camp podem executar o VMware Fusion diretamente
na partição existente do Boot Camp. E, quando estiver pronto, importe
sua partição do Boot Camp e recupere o espaço livre.
Tecnologia avançada. Interface amigável

Obtenha o melhor dos dois mundos com o VMware Fusion 2.

Quem imaginaria que eles podiam se dar bem?
Obtenha o melhor dos mundos do Mac e do
PC com o VMware Fusion 2. Utilize facilmente
seus aplicativos e dispositivos do Windows em
um Mac. Desenvolvido especialmente para o Mac,
o VMware Fusion é a maneira mais fácil de trocar
o PC pelo Mac – é possível trazer os aplicativos do
Windows e fazer os seus investimentos em software
do Windows realmente valerem a pena. A segurança
que faltava para você trocar de plataforma.
Vencedor de mais de uma dúzia de prêmios do
mercado, o VMware Fusion oferece a força de mais
de uma década de excelência tecnológica, além
da facilidade de uso já esperada do Mac. Com o
VMware Fusion, o Windows realmente fica melhor
no Mac.

Projetado especialmente para usuários do Mac – e com
obsessão por adequar-se aos padrões de aplicativos do Mac –,
o VMware Fusion é a maneira mais fácil de executar o Windows no
Mac e também que mais se integra ao ambiente Mac. A interface
que prioriza o Mac garante os recursos que você espera, como a
pesquisa na ajuda da Apple, o suporte ao Boot Camp, a integração
com o Quick Look e muito mais.

Todos os seus aplicativos favoritos do Windows, agora disponíveis no Mac.
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Quem precisa do VMware Fusion 2?
O melhor amigo de quem quer trocar de plataforma
Com o VMware Fusion, migrar para o Mac é simples e fácil.
Traga com você todos os aplicativos e dispositivos do Windows
e faça os seus investimentos em software realmente valerem
a pena. É possível até mesmo trazer – virtualmente – seu
PC com Windows, graças a ferramentas gratuitas como o
VMware Converter.
Prepare o Mac para negócios com o VMware Fusion
Coloque seu Mac para trabalhar com aplicativos
essenciais aos negócios exclusivos para Windows,
como Microsoft Outlook, Project, Visio, Access, AutoCAD,
Blackberries e muitos outros.
O primeiro da turma
Com o VMware Fusion, é fácil se destacar na vida acadêmica
usando um Mac. Agora é possível usar em seu Mac
aplicativos acadêmicos específicos, em geral exclusivos para
Windows – desde pacotes estatísticos até software de livros
didáticos e de laboratório.
Sinta-se em casa
O Mac está em casa com o VMware Fusion. Use periféricos,
aplicativos financeiros, jogos, aplicativos de entretenimento
digital e muito mais em seu Mac com o VMware Fusion.
O sonho de todo fanático por computadores

D ATA S H E E T D O P R O D U T O

O recurso de pastas espelhadas do VMware Fusion mapeia
pastas especiais em seu Mac para as pastas equivalentes
na máquina virtual.
Compartilhar é preciso: O compartilhamento de
aplicativos do VMware Fusion possibilita que você tenha o
melhor dos dois mundos fazendo com que seus aplicativos
favoritos – do Windows ou do Mac – executem qualquer
arquivo do Mac ou do Windows.
Configure e esqueça: O recurso AutoProtect do
VMware Fusion pode criar automaticamente vários
snapshots da máquina virtual em execução em intervalos
determinados, protegendo a máquina virtual de eventuais
problemas no caminho. Vírus, spyware e outras pragas
não dão a chance de criar um snapshot manual,
mas com o recurso AutoProtect você pode vencê-las.
Duas cabeças são melhor do que uma: Use o
VMware Fusion com o máximo de monitores que seu
Mac suportar. O VMware Fusion oferece pela primeira
vez suporte real a mais de um monitor para seu Mac,
os monitores físicos adicionais são exibidos como
monitores individuais na máquina virtual.

Por que escolher o VMware Fusion?
Com sua potência, sua flexibilidade e o histórico da marca,
o VMware Fusion é a escolha certa para qualquer um que
deseje aproveitar ao máximo o seu Mac.

O VMware Fusion é a mais poderosa solução de virtualização
para o Mac. Construído com base em mais de uma década
de tecnologia de virtualização, o VMware Fusion oferece
recursos líderes do mercado, como snapshots de máquinas
virtuais, máquinas virtuais com 4 processadores, suporte a
mais de 60 sistemas operacionais guest, inclusive o Mac OS
X Leopard Server, e acesso a mais de 700 dispositivos virtuais
pré-configurados.

Comprovado: Vencedor de mais de 200 prêmios por sua
tecnologia líder do mercado e com mais de 4 milhões
de usuários no mundo todo, a VMware apresenta uma
interface amigável para o Mac no ramo da virtualização
comprovada em data centers.

Principais recursos:

Nativo do Mac: Desenvolvido especialmente para
Mac com uma interface Cocoa nativa, o VMware Fusion
oferece os recursos nativos do Mac que você espera.

Unifique o Windows e o Mac: Use a visualização Unity do
VMware Fusion para executar aplicativos do Windows como
aplicativos do Mac, alternando rapidamente entre esses
sistemas e minimizando aplicativos do Windows no Dock.
É possível até mesmo armazenar aplicativos do Windows
no Dock para iniciá-los a qualquer momento.

Poderoso: Com recursos avançados sem precedentes,
o VMware Fusion é a maneira mais avançada de executar
mais de 60 sistemas operacionais no Mac.

Premiado: No primeiro ano no mercado, o VMware Fusion
recebeu mais de uma dúzia de prêmios, inclusive os cobiçados
Escolha do editor da revista Macworld, Os 100 melhores
produtos de 2008 da revista PC World e muitos outros.
Deseja obter mais informações?

A estrela do vídeo virtual: O VMware Fusion 2 melhorou
ainda mais o nível da aceleração 3D em máquinas virtuais
e oferece suporte experimental ao DirectX 9.0 Shader
Model 2. Aproveite no Mac toda a variedade de jogos
do Windows e aplicativos de modelagem em 3D.

Saiba mais sobre o VMware Fusion no endereço
vmware.com/mac – incluindo centenas de outros recursos,
demonstrações em vídeo, capturas de tela e os requisitos
do sistema.

Pastas espelhadas em seu Mac: Acesse todos os arquivos do
Mac, diretamente a partir de qualquer aplicativo do Windows.

Faça o download da versão de avaliação sem restrições
por 30 dias, no endereço vmware.com/mac
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