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Backup
Compreensivo

Migração para Cloud

METALOGIX ESSENTIALS FOR OFFICE 365

Simples. Poderoso. Unificado.
Solução complete para migrar para o Office 365
Holistic User
Management

Mailbox & Drive
Aprovisionamento

Optimização de Licença

Solução End-to-end para
Migração Office 365

Salto Único de Migração para a
Cloud

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.

Essentials permite migração de farms,

Plataforma Única e Extensível

Controlo Completo de
Conteúdo

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.

tendências, colecções de sites, sites,
listas, bibliotecas, conteúdos, workflows,
webparts, permissões, metadados, term
stores, e mais, individualmente ou a

Migração EFSS Simplificada
Migre de Google Drive, Box, Dropbox,
e File Shares para One-Drive for
Business facilmente e rápido utilizando
as funcionalidades de correcção e
conversão incluídas no Essentials.

granel. Independente do ambiente de
origem, pode preservar valores de
campos de verificação, campos de
metadados geridos, e estados de
aprovação, assim como converter
string, escolha de lookup, metadados
geridos e campos de pessoa/grupo
num único tipo de campo escolhido.

Pode gerir o seu conteúdo que venha
de file shares, SharePoint, outro Office
365, Exchange Online, outro sistema de
gestão de conteúdos, ou uma
combinação de todos. Upload ou
migração para Office 365
(incluindo OneDrive) enquanto actualiza
metadados e converte para um formato
Office 365-friendly.

Especificações Técnicas
Sistemas de Origem Suportados
• SharePoint 2007, 2010, 2013 & 2016

• Office 365
• Exchange Online
• Skype for Business
• Google Drive
• OneDrive
• Box
• Dropbox
• Fileshares
• File System
• Public Folders
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Construído para a Cloud

Migração Nintex

Análise Pré-Migração

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.

Essentials permite a migração de
workflows da Nintex, acções e forms
do seu ambiente original, para o seu
ambiente alvo sem a necessidade de
desenvolvimento customizado ou
serviços.

Identifique e evite potenciais problemas
no seu processo de migração.
Incompatibilidades, tipos de ficheiros
não permitidos e muitos outros
possíveis problemas para a sua
migração são identificados e
codificados por cor, por ordem de
severidade e explicados em termos
simples para facilmente permitir
correcções.

Validação Pós-Migração e
Reprocessamento de Itens
Falhados
Essentials elimina a necessidade de
validação pós-migração ao criar logs
das operações executadas durante a
migração e mencionando sucesso ou
falha. Itens falhados são listados com
explicação dos erros e podem ser
corridos outra vez com o clique dum
botão.

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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