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Parallels  

Desktop para Mac 
Business Edition

Parallels  

Desktop 15  

para Mac

A solução mais poderosa e com melhor desempenho em 

nível mundial para a execução de aplicativos de Windows 

em Mac

Suporte completo para macOS® Catalina e Windows 10

Suporte para ferramentas populares de desenvolvimento, 

de design e de testes, incluindo o Microsoft Visual Studio, 

o Vagrant e o Jenkins

Implementação e gerenciamento

Implementação em massa

Modo de aplicativo único

Capacidade de atribuir uma ID do recurso ao BIOS da 

máquina virtual

Configure novos usuários facilmente via e-mail

Implementação simplificada com chave de licença de volume 

unificado

Gerenciamento transparente de licenças com o Portal de 

lcenciamento

Suporte empresarial com atendimento telefônico prioritário 

ininterrupto e acesso a email

Política de atualização de software configurável e opção de 

servidor de atualização local

Segurança e Proteção de dados

Políticas de dispositivo USB externo

Expiração de máquinas virtuais

Capacidade de restringir alterações feitas por usuários das 

configurações do Parallels Desktop e da máquina virtual

Criptografia de discos virtuais com o Parallels ou mecanismo 

de criptografia de terceiros

Suporte ao leitor de cartão inteligente para Windows

Desenvolvido com base na melhor solução de virtualização de áreas de trabalho do 

mundo, o Parallels Desktop para Mac Business Edition agrega recursos centralizados de 

administração, gerenciamento e segurança para manter a TI no controle de máquinas virtuais 

enquanto oferece o melhor desempenho para a solução mais perfeita entre Mac e Windows.

Recursos executivos 
para implementações 
em empresas

• Chave de licença de 

volume unificado

• Portal de gerenciamento de  

licenças 

• Suporte prioritário por 

e-mail ou telefone 24 horas 

por dia, 7 dias por semana 

• Ferramentas de 

implementação em massa 

• Controles de segurança 

aprimorados 

• Capacidade de criptografar 

máquinas virtuais 

• Gerencie com o Parallels® 

Mac Management para 

Microsoft® SCCM

Requisitos de sistema

• Último Mac™ 2012 ou mais 

recente; macOS Sierra 

10.12 ou mais recente 

• Para implementação em massa, 

use o Parallels Mac Management 

para Microsoft SCCM, Jamf 

Pro, Apple Remote Desktop™ 

ou IBM® Endpoint Manager.

FOLHA DE DADOS | Parallels Desktop® para Mac Business Edition

Habilite os aplicativos 

do Windows no Mac
®

 

para seus funcionários 

sem dificuldades.

*Inclui um plug-in para o Microsoft Visual Studio para depurar aplicativos em máquinas virtuais;  
Provedor do Vagrant para Parallels; integração com Chef e Jenkins.



Rápido, eficiente, perfeito e fácil
Os cientistas e osfuncionários do Instituto La Jolla para Alergia e Imunologia usam dispositivos 
Mac para pesquisa científica, mas os aplicativos que eles usam para rastrear patentes, 
contratos e doações são executados apenas em PCs. Instalar um Mac e um PC para cada 
pessoa não estava no orçamento e sobrecarregaria o suporte técnico. O instituto precisava 
de uma maneira de executar tanto o macOS quanto o Windows. 

“O Parallels torna nosso fluxo de trabalho muito mais fácil porque você não precisar trocar de dispositivo.”

— Matt Wilce, Diretor de comunicação e suporte anual 

Uma equipe de TI de sete pessoas oferece suporte a mais de 1.500 máquinas em uma 
escola que usa quase exclusivamente dispositivos Apple®. Alguns funcionários dos 
departamentos de tecnologia, de comunicação e do administrativo usam dispositivos iMac® 
e precisam acessar diversos aplicativos principais apenas do Windows na Blackbaud para 
o banco de dados de administração e captação de recursos.

“O Parallels Desktop para Mac Business Edition resolveu tudo o que queríamos e pelo preço certo. 
É de baixo impacto para o usuário e não é complicado.” 

— Michael Scarpelli, Gerente sênior de TI

Windows no Mac para todos, sejam empresas ou na área educacional
Forneça aplicativos empresariais essenciais para seus funcionários que usam o Mac, como 
Microsoft Office, Internet Explorer, QuickBooks™ e centenas de outros. Ideal para qualquer 
ambiente de trabalho, como educação, serviços financeiros, tecnologia, consultoria ou medicina. 

Implementação em massa 
Implemente máquinas virtuais do Windows com os mesmos conjuntos 
de configurações de maneira rápida e sem esforço. O modo opcional de 
implementação de aplicativo único permite que os usuários do Mac 
executem um aplicativo do Windows sem saber que o Parallels Desktop 
e Windows está sendo executado em uma máquina virtual. 

Gerenciamento de licenças 
Use uma licença única para todas as instalações ou cadastre 
novos usuários por e-mail sem precisar de uma chave. 
O Parallels Desktop Business Edition será ativado nos 
computadores Mac dos usuários finais automaticamente. 
Os administradores têm a capacidade de ver, implementar, 
desativar e colocar na lista negra as licenças com base no 
nome de host do computador Mac, nome de usuário e um 
número de série. 

Segurança e Proteção de dados 
Criptografe os dados das máquinas virtuais, aplique políticas 
de dispositivos externos, restrinja os usuários de alterar as 
configurações do Parallels Desktop e da máquina virtual 
ou crie máquinas virtuais com prazo de validade que serão 
bloqueadas quando expirarem.

© Parallels IP Holdings GmbH. Todos os direitos reservados. 

Receba uma cotação hoje
parallels.com/br/business


