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O Parallels® Desktop para Mac Business Edition é um aplicativo rápido, fácil e poderoso projetado para 

profissionais, educadores, equipes e empresas executarem o Windows no Mac. O desempenho líder do setor 

permite que as equipes executem aplicativos do Windows em um PC com Intel ou no Mac com chip M1 da Apple, 

com facilidade. Licenciamento transparente, várias opções de implementação e administração avançada fornecem 

a solução mais perfeita e abrangente entre Mac e Windows.

Recursos notáveis 
de nível empresarial 
para implementação 
corporativa
• Chave de licença de volume 

unificado

• Portal de gerenciamento de licenças

• Gerenciamento simplificado de 
pacotes em computadores Mac 
com processador Intel e chip M1

• Ferramentas de implementação 
em massa

• Controles de segurança 
aprimorados

• Capacidade de criptografar 
máquinas virtuais

• Gerenciamento avançado com 
o Parallels® Device Management 
ou outras soluções de 
gerenciamento do Mac

Requisitos de sistema
• Windows ou outro sistema 

operacional (não incluído) 

• Pronto para macOS Monterey,  
macOS Big Sur 11,  
macOS Catalina 10.15,  
macOS Mojave 10.14 ou  
macOS High Sierra 10.13

Para ver a lista completa 
de requisitos, acesse  
parallels.com/requirements
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Dobre sua produtividade 
em uma instalação rápida: 
Windows e Mac são 
melhores juntos.

*O Parallels Desktop inclui um plug-in para o Microsoft Visual Studio para depuração de aplicativos em máquinas virtuais. 
Há também um plug-in Vagrant e a capacidade de integrar Packer e Jenkins.   

Destaques
Parallels  

Desktop para Mac 
Business Edition

Parallels 
Desktop 17 
para Mac

A solução mais poderosa, com melhor desempenho em nível mundial 

para a execução de aplicativos de Windows em Mac

Pronto para o macOS Monterey e o Windows 10

Máxima produtividade e conectividade perfeita com o Microsoft Office, 

o Apple Touch Bar, o QuickLook, o Dictionary e muitos outros! *

Implementação e gerenciamento – Projetado pensando no setor de TI

Implementação em massa simples com chave de licença com 

volume unificado 

Provisionamento de máquina virtual (VM) corporativa (opcional) 

Modo de aplicativo único para uma experiência de usuário simplificada 

Nova configuração do usuário por e-mail (opcional)

Gerenciamento transparente de licenças por meio do Portal 

de Licenciamento: monitore, desative, coloque na lista negra, 

adicione administradores e obtenha subchaves para escritórios 

e departamentos

Suporte de nível executivo com atendimento telefônico VIP e acesso 

a email 24 horas por dia

Opções configuráveis de atualização de software: decida se deseja 

sempre obter as mais recentes, obter apenas pequenas atualizações, 

usar um servidor de atualizações local ou desativar as atualizações

Segurança e proteção de dados

Políticas de dispositivo USB externo

Controle de expiração sobre máquinas virtuais

Capacidade de restringir os usuários de alterar as configurações 

do Parallels Desktop e VM

Criptografia de discos virtuais

Suporte de leitor de cartão inteligente para Windows

http://parallels.com/requirements


Implementação em massa 
Implemente o Windows com a mesma configuração em 
toda a sua estrutura, de forma rápida e fácil. O modo de 
implementação opcional "Aplicativo único" permite que 
os usuários de Mac executem um aplicativo do Windows 
sem uma definição óbvia entre o SO do Mac e o Parallels 
Desktop em execução como uma máquina virtual. 

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

Segurança e proteção de dados 
Criptografe os dados das máquinas virtuais, imponha 
políticas de dispositivos externos, impeça que os 
usuários alterem as configurações do Parallels 
Desktop e da VM ou crie VMs expiradas que 
bloqueiam quando expiram. Nunca foi tão fácil 
manter o controle completo de seus dados.
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Entregue o Windows no Mac para toda a sua força de trabalho
Você pode fornecer acesso a aplicativos críticos para os 
negócios em todos os Macs da sua base de usuários. 
Execute aplicativos essenciais aos negócios sem 
dificuldades, como o Microsoft Office, o Visual Studio, 
o Quicken e o QuickBooks para Windows, Internet Explorer, 

produtos SAP, software de planejamento de recursos 
empresariais (ERP), produtos da Autodesk e muito mais! 
O Parallels é ideal para qualquer ambiente profissional, 
seja o setor de educação, de serviços financeiros, de 
tecnologia, de consultoria e de assistência médica.

Desempenho incrível para dispositivos Mac com 
chip M1 da Apple e com processador Intel
O Parallels Desktop para Mac foi recriado e otimizado para 
funcionar nativamente em dispositivos Mac com chip Intel 
M1 da Apple, melhorando a velocidade e o desempenho. 

Link da imagem da máquina virtual do Windows para 
downloads em massa
Crie facilmente um link de imagem da máquina virtual 
do Windows com perfis de configuração para que todos 
os funcionários com uma chave de licença configurada 
possam baixá-lo.

Você pediu e nós atendemos.  
O Parallels Desktop para Business 
agora também apresenta:  

Gerenciamento simplificado de pacotes
O binário universal no Parallels Desktop 17 permite que 
os usuários criem apenas um pacote para computadores 
Mac com processador Intel e chip M1 e aproveitem os 
perfis de configuração para fornecer uma imagem de VM 
do Windows.

RECEBA UMA COTAÇÃO HOJE MESMO

parallels.com/business

Rápido, eficiente e fácil
Comparado aos produtos concorrentes, o Parallels Desktop é fácil de usar 
e integra-se ao macOS de uma maneira melhor e mais fácil de configurar.“ ”— Jakob Tewes, Chefe do departamento de infraestrutura técnica, MaibornWolff

http://parallels.com/business

