Saiba qual

edição do Windows 10
é ideal para você.
Principais recursos

EXPERIMENTE O WINDOWS
HOJE MESMO

Recursos de negócios

Celular

Empresa
móvel

Windows Defender e firewall do Windows

N/D1

N/D

Inicialização rápida com Hiberboot e InstantGo2

N/D

N/D

5

5

Áreas de trabalho virtuais

N/D1

N/D

Assistente de Ajuste (até quatro aplicativos em uma tela)

N/D

N/D

Ajustar aplicativos (nas telas em monitores diferentes)

N/D

N/D

Familiar e melhor do que nunca

Home

Pro

Enterprise

Education

Menu Iniciar personalizável

Suporte a TPM3
Economia de bateria

Cortana4
Falar ou digitar naturalmente
Sugestões pessoais e proativas
Lembretes
Pesquisar na Web, nos dispositivos e na nuvem
Ativação com as mãos livres com o recurso "Ei Cortana"

Windows Hello6
Reconhecimento de impressão digital nativo
Reconhecimento facial e de íris nativo
Segurança biométrica de nível empresarial

Multitarefa
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Continuum7
Alternar do modo PC para o modo tablet
Alternar do modo celular para o modo PC

Microsoft Edge
Modo de exibição de leitura
Suporte interno para entrada à tinta
Integração da Cortana4
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Ingresso em domínio

N/D1

N/D

Gerenciamento de Política de Grupo

N/D

N/D

Internet Explorer em modo Empresarial (EMIE)

N/D

N/D

Hyper-V Cliente

N/D

N/D

Acesso direto

N/D

N/D

Criador do Windows To Go

N/D

N/D

BranchCache

N/D

N/D

Controle da tela inicial com política de grupo

N/D

N/D

Conceitos básicos existentes

Home

Pro

Enterprise

Education*

Acesso atribuído
Área de trabalho remota

AppLocker

Gerenciamento e implantação
Sideload de aplicativos de linha de negócios
Gerenciamento de dispositivo móvel
Fácil atualização de Home para Education Edition
Fácil atualização de Pro para Enterprise Edition
Fácil atualização de Celular para Empresa móvel
Capacidade de ingressar no Active Directory do Azure com logon
único em aplicativos hospedados na nuvem11
Adicionar roaming de estado do usuário com o Active Directory
do Azure12
Windows Store para Empresas13
Controle UX granular avançado
Provisionamento dinâmico

8

9

10
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Segurança
Microsoft Passport14
Criptografia de dispositivo15
Proteção de dados empresariais8
Bitlocker3
Proteção de Credenciais16
Proteção de Dispositivo17
Inicialização confiável
Acesso condicional

Entrega do Windows como um serviço
Windows Update
Windows Update para Empresas
Current Branch para Empresas
Long Term Servicing Branch
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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

Entre em contato com
o setor de 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

Visite uma Microsoft
Store pessoalmente

Como comprar vários dispositivos

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

Saiba sobre
licenciamento por volume

Encontre um provedor
de soluções do Windows

Entre em contato com
o setor de vendas e suporte
da Microsoft Store

1 - Não disponível
2 - Requer o InstantGo ou dispositivo aprovado no teste de HCK de criptografia de dispositivo
3 - Requer o TPM 1.2 ou superior para proteção de chave baseada em TPM
4 - A Cortana está disponível apenas em determinados mercados; a experiência pode variar por região e dispositivo; requer uma conta da Microsoft para o uso
5 - Requer hardware especializado
6 - O Windows Hello requer hardware específico, incluindo leitor de impressão digital, sensor infravermelho iluminado ou outros sensores biométricos
7 - Requer recursos de tela touch; as experiências de aplicativos podem variar
8 - A EDP está preparada para ser amplamente disponibilizada em meados de 2016
9 - Limite de 20 aplicativos autoassinados
10 - Aplicativos autoassinados ilimitados
11 - É necessária uma assinatura separada para o Active Directory do Azure
12 - É necessária uma assinatura separada para o Azure Active Directory Premium
13 - Disponível em determinados mercados. Os métodos de pagamento serão adicionados ao longo do tempo.
14 - O Microsoft Passport requer a proteção de credenciais/chaves baseada em hardware do TPM 1.2 ou 2.0; se o TPM não existir ou não estiver configurado, a proteção de credenciais/chaves será baseada em software
15 - Requer o InstantGo ou dispositivo aprovado no "teste de requisitos de criptografia de dispositivo"
16 - 	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,
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)
17 - 	Requer UEFI 2.3.1 ou posterior 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,
AMD-Vi; Bloqueio de BIOS, a Proteção de Dispositivo não tem dependência de TPM

