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Ao enviar a ordem de compra para a contratação de serviços, você aceita o escopo do serviço oferecido neste 

documento, bem como os termos e condições gerais e específicos que os regem. 

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

Migration Manager® for Exchange Rapid Deploy 

Descrição: 

O serviço "Migration Manager for Exchange " oferecido pela Adistec Professional Services, permite 

minimizar os tempos de instalação, otimizar a arquitetura e garantir a disponibilidade da solução de 

migração de ambientes Exchange ou Office 365, por meio de uma série de atividades e boas práticas 

comprovadas. 

Escopo do nosso serviço  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Levantamento e planejamento da migração 
o Entrega dos pré-requisitos 
o Levantamento do ambiente de migração 
o Definição do plano de migração 
o Entrega do plano de migração 

• Instalação das ferramentas 
o Ambiente piloto disponível 
o Validação dos pré-requisitos 
o Instalação e configuração do MMEX 
o Configuração do sincronismo recorrente de grupos e usuários 
o Entrega do documento de implantação 

• Configuração da coexistência 
o Adequação da GAL 
o Remediação do Autodiscover 
o Validação da migração de perfil (CPUU) 

• Piloto em produção 
o Ambiente de produção disponível 
o Tombamento de 10 mailboxes 
o Piloto homologado 

• Migração de mailboxes 
o Transferência de conhecimento 
o Migração de mailboxes 

▪ Planejamento 
▪ Migração de mailboxes (até 150 mailboxes) 

• Acompanhamento técnico 
o Banco de horas de suporte e migração (máximo de 40 horas – válidos e 

utilizáveis durante o prazo do projeto) 
• Desmobilização da migração 

o Remoção dos agentes e SID History 
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Detalhes do serviço: 

Modo: Remoto  
Duração Estimada: 208 Horas 

 

Part Number: 

P/N Descrição 

APS-QST-MMERD Quest Migration Manager for Exchange Rapid 
Deploy 

 
Limitações: 

• Migração InterForest 

• Migração de uma organização Exchange origem para um tenant ou organização Exchange 

• Os atributos deverão ser replicados AS IS 

• Replicação dos objetos group e user 

 

Termos e condições:  
Nossos serviços são regidos pelos termos e condições gerais especificados em nosso site: 

http://www.adistec.com/br/aps/termos_e_condicoes.pdf 
 

http://www.adistec.com/br/aps/termos_e_condicoes.pdf

	Migration Manager® for Exchange Rapid Deploy

