ESSENTIALS FOR OFFICE 365

Cloud Migration

Comprehensive
Backup

METALOGIX ESSENTIALS FOR OFFICE 365

Simples. Potente. Unificado.
Holistic User
Management

Mailbox & Drive
Provisioning

Uma solução completa para a Gestão
contínua e segurança do Office 365

License Optimization

Solução End-to-end para o
Office 365 “Lifecycle
Management”
Metalogix Essentials for Office 365
permite toda a funcionalidade necessária
para executar o “lifecycle management”
num ambiente Office 365 numa única,
unificada plataforma com uma instalação.
Desde onboarding, análise cotidiana de
utilizador e ambiente, optimização de
licenciamento e quota de
armazenamento, até operações de
segurança e backup/restore, Essentials
reduz a carga administrativa,
assegurando que o Office 365 continua
seguro e eficiente.

Plataforma Única e Extensível
Administre o ambiente Office 365 a partir
de uma única UI unificada, que permite
toda a funcionalidade dos diversos portais
administrativos, e scripts Powershell
customizados que os Admins utilizam
assim como análises potentes,
rectificação, migração, backup, e
funcionalidade de segurança. Essentials
põe o controlo completo do seu ambiente
nas suas mãos.

Optimização Ambiental
Descubra e realoque licenças não
utilizadas para optimizar o seu plano
Office 365 e reduza custos de serviço
extra. Ganhe conhecimento total sobre o
estado do seu ambiente incluindo
tendências em actividades do site e
utilizadores, crescimento de dados,

permissões e configurações de partilha.
Essentials permite um quadro interactivo,
fácil de entender com relatórios
accionáveis que lhe permitem assegurar
que o seu ambiente mantem a
segurança.

Gestão Automatizada
Elimine a necessidade de manter
registos separados que detalham
quotas departamentais para
SharePoint, Exchange, OneDrive for
Business, e Skype for Business, quem
deve ter acesso a quais ficheiros, e
mais. Administradores podem criar
templates que quando aplicados a um
utilizador ou grupo, configura todos os
serviços e sistemas, poupando horas
de trabalho e reduz a possibilidade de
erros durante a configuração.

Informação Completa e
Controlo de Arquitetura
Essentials analisa o ambiente e cria
uma representação gráfica do seu
“SharePoint Information Architecture”,
fornecendo uma solução centralizada
de gestão de taxonomia. Essentials
também permite verificar que o
conteúdo está preparado e pesquisável
através da funcionalidade “bulk
tagging” e classificação. Use relatórios
potentes automatizados e acções para
comparar modelos de metadados
através de diversos “Managed Term
Stores”. Crie, edite, e administre “term
stores”, grupos, sets, e valores.

Tech Specs

Construído para a Cloud

Sistemas Suportados

Essentials utiliza multithreading e uma
única solução instalada sem agentes,
para conseguir a mais alta performance
e compatibilidade dos recursos
disponíveis através do Office 365.

• SharePoint 2007, 2010, 2013 & 2016

Auditoria Office 365
Essentials utiliza o Auditing API do Office
365 para mostrar actividade de utilizador
detalhada em cada serviço do Office 365.
Reporta em todos os serviços de
utilizador, site, criação de ficheiros e
acesso através de todo o Office 365.

• Office 365
• Exchange Online
• Skype for Business
• Google Drive
• OneDrive
• Box
• Dropbox
• Fileshares
• File System
• Public Folders
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Visão Detalhada de
Utilização
Essentials analisa o ambiente e compila
Informação que lhe informa aonde os
utilizadores estão a produzir mais
conteúdos, como está a ser usado, qual
a tendência, quem está mais activo,
aonde existe correlações e mais através
de quadros gráficos interactivos.

Descubra Falhas de Segurança

conteúdo, permissões, e até mailboxes

Essentials encontra e marca falhas de

de SharePoint On-line, OneDrive for

segurança que podem significar fugas de

Business, Exchange, e outros ambientes

dados. Descubra utilizadores órfãos

EFSS enquanto armazena os dados no

como resultado de alterações em

seu formato original, removendo a

Recursos Humanos, assim como

necessidade de restore proprietário ou

utilizadores desactivados e eliminados

métodos de conversação para ter acesso

que ainda têm acesso. Determine a quais

ao que precisa, quando precisa.

objectos os utilizadores têm acesso. Veja
quem tem acesso a um objecto ou quais

Gestão Cross-Service
Tome controlo sobre o seu ambiente,

objectos estão disponíveis para um
utilizador.

Tome Acção
Permissões, segurança, Administração
de utlizador e grupo não necessita de
complicação. Crie, clone, edite, e elimine

utilizadores, e conteúdo através do Active

utilizadores, permissões, e grupos dentro

SharePoint, Exchange Online, e

Segurança, Conformidade
Através de Backup

OneDrive sem ter de fazer logon em

Proteja o seu ambiente de falhas de rede,

massa com um clique de botão. Com

múltiplos portais e aprender diversos

eliminações acidentais, corrupção de

única interface efectuar operações

processos.

ficheiros, e problemas de conformidade

complexas de segurança é fácil e

ao fazer backup de conteúdo através de

eficiente, sem necessidade de longa

todo o Office 365. Faça backup de

formação.

Directory, Licenciamento Office 365,

Controlo Utilizador Final

do Office 365 individualmente ou em

Permita aos seus utilizadores gerir o seu
próprio conteúdo através de uma app
fornecida centralmente que põe o
controlo no seu interface SharePoint.
Determine quem necessita de acesso,
permita-o com o interface de
administrador e os utilizadores terão
imediatamente a possibilidade de pôr
tags, mover, upload/download em massa,
e organizar o conteúdo directamente do
SharePoint.

About Metalogix
Metalogix is the premier provider of unified
management software to migrate, manage and
secure content across enterprise collaboration
platforms in the cloud and on-premises.

For more information visit us at
www.metalogix.com or call us at
+1 202.609.9100.

Over 20,000 clients trust Metalogix to optimize
the availability, performance, and security of their
content across the collaboration lifecycle.
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