
Amplie seus negócios 
com o Upgrade do 
Chrome Enterprise

O que é o Upgrade do Chrome 
Enterprise?
Essa licença desbloqueia os recursos comerciais integrados dos 
dispositivos Chrome OS para que a equipe de TI possa proteger, 
orquestrar e potencializar a força de trabalho na nuvem.

Com o Upgrade do 
Chrome Enterprise, 
podemos centralizar o 
gerenciamento de 
Chromebooks em todos 
os escritórios dos nossos 
clientes. Todos podem 
usar a mesma versão do 
nosso aplicativo ao 
mesmo tempo. Há um 
único botão para 
implementar versões em 
ambientes de teste e 
produção.”

 
diretor de tecnologia, 
Doctor.com

Segurança avançada
O Upgrade do Chrome Enterprise 
fornece controles de segurança 
avançados à equipe de TI. Se um 
usuário final não sabe onde 
colocou o Chromebook, a TI pode 
desativar o dispositivo facilmente 
para proteger os dados 
corporativos. Os dispositivos 
também podem ser configurados 
como efêmeros para remover os 
dados do usuário ao fim de uma 
sessão.

Acesso flexível
Dispositivos Chrome OS com o 
Upgrade do Chrome Enterprise 
fornecem acesso flexível a dados 
corporativos, independentemente 
do caso de uso. Recorra a 
sessões de visitantes 
gerenciadas ou ao modo 
quiosque para integrar 
fornecedores do Active Directory 
e SSO de SAML ou permitir casos 
de uso de dispositivos 
compartilhados.

Orquestração 
simplificada

Simplifique a orquestração do 
seu conjunto de dispositivos 
Chrome OS. A equipe de TI 
ganha acesso às políticas dos 
dispositivos, aos recursos de 
supervisão dos aparelhos e às 
atualizações gerenciadas, tudo 
isso pelo Google Admin Console 
baseado na nuvem ou por 
soluções UEM de terceiros.

Suporte administrativo 
de TI 24 horas

Entre em contato com o Google 
para receber assistência de 
solução de problemas no 
Chrome OS com o suporte 
administrativo de TI 24 horas.



Recursos do Upgrade do Chrome Enterprise

O Upgrade do Chrome Enterprise e o Google Admin Console nos dão 
o controle e a visibilidade que não tínhamos nos laptops com 
Windows. Com o Upgrade do Chrome Enterprise, podemos 
configurar um novo Chromebook em poucos minutos e desativar 
dispositivos perdidos ou roubados.”

 arquiteto corporativo, Ervia

Entre em contato com nossa equipe de vendas 
para discutir suas necessidades pelo link 

chromeenterprise.google/contact

Proteções contra perda e roubo

Registro persistente

Acesso verificado a aplicativos

Modo efêmero

Segurança avançada

Integração nativa do AD1

SSO de SAML avançado

Controles de login e auditoria

Sessões de visitantes gerenciadas

Modo quiosque

Acesso flexível

Orquestração simplificada

UEM do Google ou de terceiros2

Políticas dos dispositivos

Certificados do cliente

Impressoras

Redes e proxies

Atualizações controladas de SO

Relatórios dos dispositivos

1. O uso desse recurso requer um contrato com o Active Directory. Para ver mais informações, consulte https://support.google.com/chrome/a/answer/7497916?hl=pt-BR.
2. O uso desse recurso requer um contrato com um provedor UEM. Para ver mais informações, consulte https://support.google.com/chrome/a/answer/7532316?hl=pt-BR.
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O MSRP do Upgrade do Chrome Enterprise é de US$ 50 anuais por dispositivo. No 
entanto, os preços podem variar de acordo com a região e o revendedor. Entre em 
contato com seu revendedor para receber informações sobre preços específicos 
disponíveis para você na sua área.

https://chromeenterprise.google/contact/

