Descubra qual

edição do Windows 10
é ideal para você.
Experiência comercial

Experiência móvel

Produtividade e experiência do usuário
Experiência do usuário familiar e produtiva
Continuum para telefones1
Cortana2
Windows Ink3
Menu Iniciar e blocos dinâmicos
Modo Tablet
Voz, caneta, toque e gesto4
Microsoft Edge

Gerenciamento e implantação

Recursos avançados de gerenciamento para capacitar o gerenciamento
e a implantação de dispositivos e aplicativos
Política de Grupo
Gerenciamento de dispositivos móveis5
DirectAccess
AppLocker
Roaming de estado corporativo com o Azure Active Directory6
Windows Store para Empresas7
Acesso atribuído
Experiência de usuário gerenciado
Provisionamento dinâmico
Microsoft App-V (Application Virtualization)8
Microsoft UE-V (User Environment Virtualization)
Windows Update
Windows Update for Business
Configuração de computador compartilhado
Faça um teste
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Segurança
Oferece recursos de segurança críticos, atualizações de sistema e de aplicativo,
e a compatibilidade de que você precisa para proteger seus dispositivos e sua
infraestrutura contra as ameaças modernas

Windows Hello⁹
Dispositivos complementares do Windows Hello10
Proteção às Informações do Windows11
Criptografia de dispositivos12
BitLocker13
Credential Guard14
Device Guard
Inicialização confiável
Serviço de Atestado de Integridade de Dispositivo16

Conceitos básicos do Windows
Principais recursos incluídos no Windows
Ingresso em domínio
Capacidade de ingressar no domínio do Azure Active Directory com logon único
em aplicativos hospedados na nuvem16
Internet Explorer em Modo Empresarial (EMIE)
Área de Trabalho Remota
Hyper-V Cliente
Windows to Go
BranchCache
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Experiência móvel

Produtividade e experiência do usuário
Experiência do usuário familiar e produtiva

Celular

Empresa móvel

Limite de 20 aplicativos

Aplicativos autoassinados

autoassinados

ilimitados

Tela Inicial personalizável pelo usuário e Centro de Ações
Voz, toque e gesto
Continuum para telefones17
Cortana2
Microsoft Edge com modo de exibição de leitura e leitor de PDF
Outlook Mail, Calendário, Office e OneDrive for Business pré-instalados
Área de Trabalho Remota

Gerenciamento e implantação

Recursos avançados de gerenciamento para capacitar o gerenciamento
e a implantação de dispositivos e aplicativos
Gerenciamento de dispositivos móveis
Acesso condicional
Windows Store para Empresas
Sideload de aplicativos de LOB
AppLocker
Provisionamento dinâmico
Acesso atribuído
Aplicativos em segundo plano para IoT
Gerenciar atualizações
Branch Atual para Negócios
Telemetria de controle
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Segurança
Oferece recursos de segurança críticos, atualizações de sistema e de aplicativo,
e a compatibilidade de que você precisa para proteger seus dispositivos e sua
infraestrutura contra as ameaças modernas

Inicialização confiável
Proteção de credenciais baseada em hardware
BitLocker
Windows Hello9
Dispositivos complementares do Windows Hello 10
Suporte para biometria
Ingressar em dispositivo no Azure AD e logon único para aplicativos
hospedados na nuvem
Proteção às Informações do Windows11
Contenção e separação de dados
Device Guard
VPN disparada por aplicativo
FIPS 140 e certificação de Critérios Comuns 18
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Comprar software ou dispositivos Windows
Como comprar o Windows para sua empresa

A Microsoft oferece várias maneiras de comprar software e dispositivos para sua empresa

Contate as Vendas e Suporte
da Microsoft Store

Visite a Microsoft Online Store

Como comprar várias licenças de software
Se você precisa de várias licenças de software, fale com
um parceiro.

Encontre um provedor de
soluções do Windows

Saiba mais sobre
o licenciamento por volume

Visite uma Microsoft Store
pessoalmente

Como comprar vários dispositivos

Se você quer comprar vários dispositivos, poderá
negociar com um parceiro ou diretamente com
a equipe de vendas da Microsoft Store.

Encontre um provedor de
soluções do Windows

Contate as Vendas e Suporte
da Microsoft Store

1 -	Limitado a telefones compatíveis com Continuum. O monitor externo precisa ser compatível com entrada HDMI. A experiência de aplicativo pode variar. O recurso pode exigir acessórios compatíveis com Continuum,
todos vendidos separadamente.
2 -	A Cortana estará disponível em alguns mercados. A experiência pode variar de acordo com a região e o dispositivo. A Cortana está desabilitada na edição Education.
3 -	É necessário um tablet ou computador habilitado para o toque.
4 -	Depende do hardware; o acessório caneta pode ser vendido separadamente.
5 -	Nem todos os recursos de MDM estão disponíveis na SKU Home. MDM requer um produto MDM, como Microsoft Intune ou outras soluções de terceiros (vendidas separadamente).
6 -	É necessária uma assinatura separada para o Azure Active Directory.
7 -	Disponível em mercados seletos. A funcionalidade e os aplicativos podem variar conforme o mercado e o dispositivo.
8 -	Requer o App-V Server (disponível sem custo adicional como parte do Kit de Avaliação e Implantação do Windows 10) ou o System Center Configuration Manager (vendido separadamente).
9 -	Para usar o Windows Hello com biometria, é necessário ter hardware específico, incluindo leitor de impressão digital, sensor IR iluminado ou outros sensores biométricos. A proteção de credenciais/chaves baseada em hardware
do Windows Hello requer TPM 1.2 ou superior; se o TPM não existir ou não estiver configurado, a proteção de credenciais/chaves será baseada em software.
10 -	Os dispositivos complementares devem ser emparelhados com computadores Windows 10 via Bluetooth. Para usar um dispositivo complementar do Windows Hello que permita que o usuário use perfil móvel com suas credenciais
do Windows Hello, é necessário que haja a edição Pro ou Enterprise 13 no computador Windows 10 que o usuário está acessando.
11 -	A Proteção de Informações do Windows, antiga EDP (Proteção de Dados Empresariais), requer o MDM (Gerenciamento de Dispositivos Móveis) ou o System Center Configuration Manager para gerenciamento das configurações.
O Active Directory facilita o gerenciamento, mas não é obrigatório.
12 -	Requer o InstantGo ou dispositivo aprovado no teste de HCK de criptografia de dispositivos.
13 -	Requer o TPM 1.2 ou superior para proteção de chave baseada em TPM.
14 -	Requer UEFI 2.3.1 ou superior com inicialização confiável; as extensões de virtualização, como Intel VT-x, AMD-V e SLAT, devem estar habilitadas; versão x64 do Windows; IOMMU, como Intel VT-d e AMD-Vi; Bloqueio de BIOS;
TPM 2.0 recomendado para atestado de integridade de dispositivo (usará o software se o TPM 2.0 não estiver presente).
15 -	O Serviço de Atestado de Integridade de Dispositivo Windows pode ser usado para cenários de acesso condicional que podem ser habilitados por soluções de Gerenciamento de Dispositivos Móveis (por exemplo: Microsoft Intune)
e outros tipos de sistemas de gerenciamento (por exemplo: SCCM).
16 -	É necessária uma assinatura separada para o Azure Active Directory.
17 -	Limitado a telefones compatíveis com Continuum. O monitor externo precisa ser compatível com entrada HDMI. A experiência de aplicativo pode variar. O recurso pode exigir acessórios compatíveis com Continuum, todos vendidos
separadamente.
18 -	A Microsoft recebeu a certificação Critérios Comuns para Windows 10 Mobile em execução no Lumia 950, 950 XL, 550 e 635, dando aos clientes a garantia de que os controles de segurança e a funcionalidade criptográfica são
implementados corretamente.

