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Basta um dispositivo sem patches para colocar 
toda a sua infraestrutura informática em risco.

O Patch Management do TeamViewer é a sua solução integrada 
para detetar e corrigir softwares vulneráveis e desatualizados. 
Mantenha a sua infraestrutura informática atualizada e segura, 
avaliando e aplicando automaticamente os patches do sistema 
operativo e de aplicações de terceiros.

Abrangente e Intuitivo

A aplicação de patches não precisa ser complicada.

Com o Patch Management do TeamViewer, não passará horas 
familiarizando-se com uma solução pouco intuitiva.

Beneficie de uma solução fácil de usar, porém abrangente e ágil.
Veja rapidamente os status de atualização dos seus dispositivos 
e todos os patches disponíveis a partir de um local central.

Suportadas Aplicações de 
Terceiros 

Digitalize ou clique no código QR para 
ver as centenas de aplicações de 
terceiros suportadas.

Patch Management 
pelo TeamViewer
Deteção e Correção Automática  
de Vulnerabilidades de Software

Atualizações de sistemas operativos
Mantenha os seus dispositivos Windows 
e macOS atualizados gerindo e 
implementando atualizações de sistemas 
operativos a partir de um local central.

Políticas Personalizadas
Defina políticas individuais para 
acomodar as diferentes necessidades dos 
seus usuários finais, departamentos ou 
clientes.

Aplicações de Terceiros
Não coloque a sua infraestrutura 
informática em risco ao concentrar-se 
apenas nas atualizações do sistema 
operativo. Monitore e implemente 
patches para aplicações de terceiros 
automaticamente.

Automação
Automatize o seu processo de 
aplicação de patches! Detete e corrija 
automaticamente vulnerabilidades de 
software e do sistema operativo.
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https://static.teamviewer.com/resources/2021/10/TeamViewer-PatchManagement-SoftwareCatalog-en.pdf
https://static.teamviewer.com/resources/2019/11/PatchManagement-SoftwareCatalog-en_2019_11.pdf


Escalável 

O TeamViewer Remote Management 
cresce com o seu negócio. Pague 
apenas o que realmente precisa e 
escale a qualquer altura. 

Personalizável 

Personalize o TeamViewer Remote 
Management para as diversas 
necessidades de departamentos ou 
clientes ao definir políticas individuais. 

Integrado 

Sem complexidade de vendedor 
adicional, e tudo num painel de 
controlo conveniente. Beneficie 
da solução RMM integrada do 
TeamViewer.

Leve sua equipe de TI para o 
próximo nível.

Experimente o TeamViewer 
Remote Management por 14 dias, 
GRATUITAMENTE! 
 

   Endpoint Protection

   Monitoring

   Web Monitoring

   Asset Management 

   Backup

Benefícios

Sobre a TeamViewer 
 
Empresa líder global em tecnologia, a TeamViewer oferece uma 
plataforma de conectividade remota segura para acessar, controlar, 
gerenciar, monitorar e oferecer suporte a qualquer dispositivo em 
qualquer lugar e entre qualquer plataforma. Com mais de 600 mil 
clientes, o software TeamViewer é gratuito para uso privado e não 
comercial e foi instalado em mais de 2,5 bilhões de dispositivos. A 
TeamViewer inova continuamente nas áreas de conectividade remota, 
realidade aumentada, internet das coisas e engajamento digital do 
cliente, permitindo que empresas de todos os setores transformem 
digitalmente seus processos essenciais de negócios por meio de 
conectividade perfeita. Fundada em 2005 e sediada em Göppingen, 
Alemanha, a TeamViewer é uma empresa de capital aberto com 
aproximadamente 1.400 funcionários globais. A TeamViewer AG (TMV) 
está listada na Bolsa de Valores de Frankfurt e pertence ao MDAX.

Tem alguma pergunta?

Estamos sempre dispostos a ajudar.
 
www.teamviewer.com/rm 
www.teamviewer.com/support

Estados Unidos       0800-020-4931 

Comece o seu teste gratuito

Stay Connected
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