Novidades no Parallels Desktop 12 para Mac 
O Parallels Desktop 12 para Mac é a solução mais simples e mais eficiente para executar o Windows no Mac, sem precisar reinicializar.  Para obter mais informações, consulte a documentação do Parallels Desktop 12 para Mac:  http://www.parallels.com/products/desktop/resources/

Sobre essa atualização

Esta atualização para o Parallels Desktop 12 para Mac 12.0.1 (41296) resolve problemas gerais de estabilidade e desempenho e inclui as seguintes correções:
	Soluciona um problema de inicialização das máquinas virtuais com uma tela preta.
	Soluciona um problema de aplicativos do Windows ausentes do Dock após a atualização para o Parallels Desktop 12 para Mac. Se você já tiver atualizado e os aplicativos estiverem ausentes, reinicie os aplicativos no Windows e fixe-os no Dock novamente. Em seguida, exclua os ícones de aplicativos corrompidos do Dock.
	Soluciona um problema de as associações de arquivo não serem lembradas após a instalação da atualização do Parallels Desktop para Mac (todas as associações ausentes devem ser criadas novamente).
	Soluciona um problema de travamento da máquina virtual depois de conectar e desconectar-se de um monitor externo.
	Soluciona um problema com a impressão do Windows usando uma impressora compartilhada do Mac.
	Soluciona um problema acidental de o mouse perder o foco no Windows e liberar no Mac.
	Soluciona um problema de o Windows 10 pedir repetidamente para definir um navegador padrão e não preservar a configuração ao abrir URLs do Windows no Mac.
	Soluciona um problema de não instalação das Ferramentas do Parallels nas máquinas virtuais do Linux com o kernel 4.7.
	Soluciona um problema com vazamentos de memória no driver da pasta compartilhada do Linux.


Novidades no Parallels Desktop 12 para Mac

Desempenho
	Criação de instantâneos até 90% mais rápida.
	Suspensão das máquinas virtuais até 60% mais rápida.
	Desempenho das pastas compartilhadas até 25% mais rápido.
	Melhoria na autonomia da bateria de até 10%.
	Capacidade de resposta melhorada da máquina virtual quando o Mac estiver com pouca memória livre.
	Para melhor desempenho, quando o seu Windows estiver ocioso, mas você estiver trabalhando no OS X, o Windows não realizará mais tarefas de manutenção que utilizam muitos recursos.


Windows 10
	Programe quando o Windows 10 fará as manutenções, como, por exemplo, baixar e instalar atualizações.


Produtividade
	Novas opções para configurações de aplicativos do Windows no Dock: Manter o Mac ativo, Sempre ocultar outros, Ativar Não incomodar, Iniciar em tela cheia.
	Capacidade de abrir os documentos online do Microsoft Office a partir do seu navegador do Mac em aplicativos do Office do Windows (Excel, Word, PowerPoint).
	Anexos mais rápidos: a lista de arquivos recentes no File Explorer e Outlook 2016 para Windows agora exibe os arquivos que foram abertos, editados ou baixados recentemente no Mac.
	Novo modo que coloca máquinas virtuais em segundo plano para que elas fiquem prontas em segundos, quando necessário.


Outras funcionalidades novas
	Backup simplificado: um ano de armazenamento de backup em nuvem do Acronis True Image de 500 GB, que pode fazer backup das alterações de uma máquina virtual em vez de ter que salvar novamente toda a máquina virtual sempre que uma alteração for feita.
	Capacidade de executar uma máquina virtual no modo de Coerência sem o ícone do Parallels Desktop no Dock.
	Tela de retina: redimensionar uma janela da máquina virtual do Windows 10 preserva o tamanho adequado de textos e ícones.
	Tela de retina: ao usar o Windows 10 em um notebook Mac com telas externas conectadas, é possível definir uma resolução independente para cada tela.
	Uma opção para armazenar as senhas do Edge e Internet Explorer no Mac Keychain.
	Suporte à resolução de retina para máquinas virtuais OS X.


Melhorias gerais
	Novo design para janelas da máquina virtual em estados de desligamento, suspensão e pausa, incluindo telas atualizadas ao iniciar ou retomar a atividade em uma máquina virtual no modo de Coerência e um controle de "Reprodução" na miniatura da máquina virtual no Centro de controle.
	Aparência nativa para arquivos .exe na área de trabalho do Mac e no Finder.
	Barra de ferramentas repleta de recursos para máquinas virtuais no modo tela cheia.


Parallels Toolbox para Mac
O recurso Parallels Toolbox no Parallels Desktop 12 para Mac e na Pro Edition permite executar 20 tarefas comuns facilmente no Mac com ferramentas simples de função única que não requerem personalização de configurações. Com a Pro Edition ou assinatura do Parallels Toolbox para Mac, outras ferramentas serão disponibilizadas depois de alguns meses para tornar a sua vida ainda mais fácil. As ferramentas iniciais incluem:
	Gerenciamento de áudio e vídeo: gravação de áudio, microfone mudo, download de vídeos e conversor de vídeos.
	Capturas de tela mais fáceis: captura da área, janela ou tela.
	Gravação de tela: gravação da área, janela ou tela.
	Ferramentas de gerenciamento de tempo: alarme, relógio, contagem regressiva de datas e cronômetro.
	Tranquilidade, produtividade e privacidade: recursos de não incomodar e não suspender, ocultação de ícones do desktop e bloqueio da tela.
	Arquivamento: arquive e desarquive.


Parallels Desktop 12 para Mac Pro Edition
Inclui todos os recursos da Standard Edition, além desses recursos adicionais:
	Compilação de projetos do Visual Studio nas pastas compartilhadas até 25% mais rápida.
	Limite a velocidade de E/S do disco das máquinas virtuais, o uso da CPU e a largura de banda quando quiser executar tarefas em várias máquinas virtuais.
	Arquivamento local da máquina virtual mesmo quando o espaço livre do disco tiver acabando.
	Perfis pré-definidos para aplicativos relacionados a testes de rede em máquinas virtuais: Perda de 100%, 3G, DSL. EDGE, Rede muito fraca, Wi-Fi.
	Novas configurações avançadas para Pastas compartilhadas.
	Suporte para /etc/resolver/ - defina o nome dos servidores para zonas específicas quando estiver em VPN.
	Suporte para Secure Boot padrão para máquinas virtuais do Windows 10.
	Suporte para o Apple Hypervisor.
	Acesso rápido a utilitários integrados do Windows a partir da barra de títulos da máquina virtual.


Requisitos de sistema
	Qualquer computador Mac que execute o OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.5 ou posterior, mac OS Sierra 10.12.
	4 GB de memória (8 GB recomendado).
	850 MB de espaço em disco no volume de inicialização (HD do Macintosh) para a instalação do Parallels Desktop.
	Espaço adicional em disco para máquinas virtuais (unidades SSD recomendadas para melhor desempenho).
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