SOLUÇÕES
DE EFICÊNCIA
NO LOCAL DE
TRABALHO
As soluções Lenovo de otimização do local de
trabalho se concentram no alinhamento da TI às
necessidades do usuário para oferecer eﬁciência
máxima.

DATASHEET DE SOLUÇÃO
DE REDUÇÃO DO TEMPO Ver. 1.0
DE INATIVIDADADE
A inatividade pode prejudicar o seu negócio de diversas
maneiras: diminuição da produtividade, geração de custos para
TI, perda de dados e má reputação. Reduzir os riscos de
inatividade eleva a eficiência no local de trabalho.
R E D U Z AT A Q U E S DI S R U P T I V O S
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REDUZ ATAQUES DISRUPTIVOS
A proteção certa é imprescindível para previnir cyber-ataques que podem
prejudicar a reputação da sua empresa.

CORONET
MINIMIZA
O R I S C O DE
T O D A S AS
CONEXÕES

Coronet − WiFi seguro e inteligente em dispositivos Think
Produtividade só pode ser atingida quando há confiança na rede sem fio ao redor dos
dispositivos. O Coronet pode detectar e escapar de conexões que oferecem risco, tanto no WiFi
quanto em redes móveis. Ele não requer instalação e garante que apenas dispositivos, redes e
serviços de Cloud confiáveis acessem os dados.
PROTEÇÃO COMPLETA E FUNCIONAL DESDE DO 1º DIA

Bloqueie conexões a redes
maliciosas
Receba notificações de usuários
em risco.
Implemente barreiras
geográficas para contas de caixa
corporativas.

Credenciais de gestão para serviços autorizados

Sistema totalmente funcional

5 min.
por serviço

Associação de domínio do email corporativo

Ativação do cliente por email

5 min.

Configurações de acesso IDP

Autenticação do dispositivo

5 min.

Configurações de acesso AD

Importação de grupos de usuário AD
Ativação de cliente via MDM

5 min.

Configurações de acesso SIEM

Exportação de incidentes para o SIEM

5 min.
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PREVINE E RECUPERA DE ROUBO DE
IDENTIDADE E PERDA DE DADOS
Uma brecha na proteção de dados pode custar a uma organização dinheiro e tempo.
Times de TI precisam monitorar e proteger os seus usuários contra roubo de
identidade e perda de dados.

SOLUÇÕES DE
PROTEÇÃO DE
DADOS

Fast Identity Online (FIDO)

Lenovo Vantage avisa os usuários
de ameaças nas proximidades,
permitindo que eles trabalhem em
um ambiente seguro.
Encriptação inviolável para
manter os seus dados protegidos
sem a necessidade da
contratação de uma solução
adicional.

FIDO

-

Autenticação de Hardware Avançada
As máquinas ThinkPad são integradas com a solução Intel® Authenticate. Isso oferece à TI a flexibilidade
de criar e implantar proteções customizadas e fortificadas aos usuários para acessarem os domínios da
corporação, a internet ou VPN. Essa solução fornece uma ferramenta de autoatendimento simples para
usuários finais não perderem tempo com ligações para a TI.

Lenovo Vantage

Autenticação
de Hardware
Avançada

****

Fast Identity Online (FIDO) autentica e ordena suas credenciais online em três camadas de segurança
enquanto você trabalha em um ThinkPad. Essa solução global promove uma melhor proteção para
serviços online, reduz custos e é mais simples e segura para os usuários.

Engloba o Lenovo WiFi Security que detecta e analisa em tempo real todas as ameaças e ataques
nas proximidades, e também sinaliza e diferencia redes legítimas de redes possivelmente maliciosas.
Mantendo assim a sua rede livre de elementos indesejados.

Lenovo
Vantage
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PREVINA E SE RECUPERE DE
FALHA S NO HARDWARE
CHEGA DE
FALHAS NO
SISTEMA
Garantia de menor taxa de falhas
com a Tecnologia de Refrigeração
Inteligente nos ThinkPads e Motor de
Refrigeração Inteligente nos
ThinkCentres.
Proteção contra danos não
intencionais, para manter os usuários
livres de preocupação no trabalho.
Intel® Active Management
Technology (AMT) ajuda os
equipamentos a se recuperarem
mais rápido.

Para prevenir ou se recuperar rapidamente de falhas no hardware é essencial a
presença de equipamentos resistentes à choques e quedas diárias. Além de
sobreviver as particularidades de localizações remotas, como temperatura,
umidade e pressão.

Liderança em testes MIL-STD
Desde 2007, a Lenovo têm utilizado os padrões MIL-STD 810G do
Departamento de Defesa dos EUA para atingir a combinação perfeita
entre valor e durabilidade. Atualmente, os produtos ThinkPad são
testados por um total de 12 métodos diferentes e 23 procedimentos. Os
modelos ThinkCentre Tiny são testados em ambientes extremos
englobando temperatura, pressão, poeira, humidade e vibração.

Tecnologia de Refrigeração
A Tecnologia de Refrigeração Inteligente nos Thinkpads e o Motor de
Refrigeração Inteligente (ICE) nos ThinkCentre mantém as temperaturas
em nível ótimo para processamento de alta performance. Isso permite
que os ThinkPads sejam 15% mais frios e 10% mais silenciosos.

© 2019 Lenovo. Todos os direitos reservados. Produtos
disponíveis enquanto durarem os estoques. Preços sujeitos
a alterações sem notificação prévia. Em caso de dúvidas
sobre preços, fale com seu executivo de contas Lenovo. A
Lenovo não se responsabiliza por erros fotográficos ou
tipográficos. A Lenovo não faz qualquer declaração no
sentido de garantir produtos ou serviços de terceiros.
Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue and
Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation,
ThinkVantage, e ThinkVision , são marcas comerciais ou
marcas comerciais registradas da Lenovo. Microsoft e
Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft
Corporation. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e
Core Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos
EUA e/ou em outros países. Os nomes de outras empresas,
produtos e serviços podemser marcas comerciais ou
marcas de serviço de terceiros.

Proteção contra Danos Acidentais (ADP)
Proteção contra Danos Acidentais (ADP) é um Serviço de Proteção da
Lenovo que minimiza os custos de reparo associado com danos não
cobertos pela garantia, como ruptura do LCD.
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