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Trabalhar: mais rápido, fácil. em qualquer lugar.
Obtenha a velocidade, a potência e as ferramentas de que precisa para ter 

o melhor desempenho, não importa onde você esteja

Mova facilmente o conteúdo entre o Chrome OS e o Windows por meio da área 
de transferência compartilhada

Imprima do Windows em impressoras compatíveis

Mantenha o �uxo com mouse, câmera, microfone, áudio e dock integrados

Aproveite a visualização com resolução dinâmica e suporte de tela inteira

Integração total com o Chrome OS para uma experiência fácil e conhecida

Utilize todos os conjuntos de recursos de aplicativos de área de trabalho, incluindo 
Word, Excel, Power Point e muito outros

Acesse a área de trabalho do Windows, documentos, downloads e pastas 
personalizadas de arquivos do Chrome OS

Trabalho que está pronto quando e onde for preciso

Alterne sem esforço entre o Chrome OS e o Windows, sem necessidade de reinicializar

Suspenda e retome o Windows para voltar a funcionar instantaneamente

Acesso sempre ativo a aplicativos essenciais do Windows para 
os negócios

Execute aplicativos do Windows online e of�ine 
com todos os recursos, incluindo o Microsoft Of�ce 
nativo, em dispositivos Chrome Enterprise

Explore todo o potencial do Chromebook E todo o 
poder do ecossistema do Windows

A equipe de TI pode �car tranquila com a renomada segurança 
do Chrome OS e ferramentas administrativas simpli�cadas

Reduza os custos de hardware, infraestrutura e 
administração ao mesmo tempo que oferece suporte a uma 
força de trabalho dinâmica

FOLHA DE DADOS

Abra arquivos no Chrome OS usando aplicativos do Windows

Sem internet? Sem problemas! Arquivos e aplicativos são totalmente acessíveis 
online e of�ine
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Gerenciamento simpli�cado. Segurança 
simpli�cada. Satisfação garantida.

Otimize suas equipes e negócios para o sucesso do 
trabalho remoto sem as dores de cabeça que mantêm os 

pro�ssionais de TI acordados à noite.

Segurança do Chrome OS

Google Admin Console

Implemente e gerencie com rapidez e em grande escala direto do 
console do Google para administradores. Especi�que um link para 

uma máquina virtual Windows e habilite-o para unidades de negócios 
selecionadas. Simples assim!

Suporte robusto

A ampla documentação para administradores e usuários, juntamente com o 
suporte premium da Parallels, garante experiências positivas e resultados 

produtivos em toda a organização.

Ecossistema Windows

O gerenciamento do Windows já está em funcionamento? As 
soluções Active Directory e Microsoft Endpoint Management 
funcionam na máquina virtual como em um PC real.
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Veja os requisitos completos do sistema e a documentação 
em parallels.com/chrome/resources

Parallels Desktop para Chrome OS FOLHA DE DADOS

Garanta sua tranquilidade com a inicialização veri�cada do Chrome OS, 
criptogra�a multinível, Google Play Protect e Google Safe Browsing, 
desativação remota, aplicativos de sandbox e atualizações de 
segurança a cada seis semanas.

https://www.parallels.com/products/desktop/chrome/resources/

