
Os eventos atuais exigem que os líderes de TI estejam prontos para dar suporte ao trabalho remoto de longo prazo, além 
de manter suas organizações funcionando e estimulando o crescimento. Ofereça uma experiência holística de TI ao combinar 
o poderoso monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) do Central com o suporte remoto contínuo do Rescue para  
aumentar a segurança, alavancar a produtividade, melhorar a satisfação do cliente/funcionário e diminuir os custos de suporte. 
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Consolide seu kit de ferramentas de TI e conte com o suporte remoto proativo e reativo líder do 
setor com uma única empresa
O Central e o Rescue pertencem exclusivamente à LogMeIn, o que simplifica ainda mais o seu gerenciamento de fornecedores. A LogMeIn se destaca por 

dar autonomia às pessoas e empresas para que elas possam realizar o melhor trabalho de maneira simples e segura: não importa quando, como nem onde!

Proteja sua infraestrutura de terminal com o Central
Com uma força de trabalho remota e dispersa, é essencial mitigar o risco de ameaças cibernéticas em todos os terminais. 

O Central oferece uma visualização unificada da sua infraestrutura de terminal, o que lhe permite abordar proativamente as 

preocupações antes que elas se tornem problemas e automatizar tarefas rotineiras de TI sem incomodar os usuários finais.

Aumentar a eficiência e a produtividade
•  O melhor acesso remoto do mercado

•  Gerenciamento de usuários e dispositivos

•  Grupos de computadores

•  Gerenciamento de tarefas automatizadas 

One2Many

•  Alertas proativos e de autointegridade

•  Script avançado

Segurança completa do terminal
•   Gerenciamento crítico de patches (atualizações 

de aplicativos e Windows)

•  LogMeIn Antivirus com tecnologia Bitdefender

•  Criptografia SSL de 256 bits

•  Autenticação de dois fatores

Mais visibilidade
•  Gerenciamento de recursos

•  Auditoria e inventário de computadores

•  Relatórios avançados

Suporte a computadores e dispositivos móveis com o Rescue
Esteja lá quando algo der errado com o dispositivo ou equipamento de um funcionário, mesmo que isso ocorra fora da sua 

infraestrutura de terminal. Com o Rescue, você pode ser conectar sem percalços a qualquer dispositivo do usuário em questão 

de segundos e solucionar problemas com segurança para maximizar a satisfação e minimizar o tempo de inatividade.

Conexões contínuas e seguras
•  Acesse um dispositivo em até 20 segundos.

•  Sem a necessidade de software pré-instalado.

•  Suporte a várias plataformas

•  Calling Card de um clique para usuários finais

•  Segurança com base em permissões

•  Reinicialização e reconexão sem interrupções

Suporte móvel
•   Visualização remota de dispositivos  

iOS e Android

•   Controle remoto de dispositivos  

Android específicos

•  Soluções com um clique Click2Fix

•  Transmissão de configurações do dispositivo

•  SDK Mobile

Feito para sua empresa
•  Identidade visual personalizável

•  Compatível com fluxos de trabalho complexos

•   Compatível com estruturas de equipe dinâmicas

•  Gerenciamento de várias sessões

•  Colaboração técnica

SUPORTE REMOTO PROATIVO  
E REATIVO COMPLETO PARA SEUS 
FUNCIONÁRIOS, ONDE QUER QUE  
OS NEGÓCIOS ACONTEÇAM


