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Uma nova estratégia para permitir a mobilidade
Os funcionários atualmente trabalham em qualquer lugar, 
usando uma variedade de dispositivos que fornecem acesso 
onipresente à Internet. Essa força de trabalho é mais produtiva, 
eficiente e colaborativa. As organizações atuais devem 
desenvolver uma estratégia para fornecer suporte e proteger 
esses novos padrões de trabalho.

Como o Workspace funciona?
O VMware Workspace dá aos usuários finais acesso fácil 
a todos os aplicativos de negócios, inclusive aplicativos SaaS, 
ThinApps em pacotes e até mesmo aplicativos virtualizados 
da Citrix em qualquer dispositivo. Além disso, ele fornece 
à TI uma plataforma de gerenciamento dimensionável 
e baseada em políticas para controlar e proteger de forma 
centralizada esses ativos em vários dispositivos.

Um espaço de trabalho único para aplicativos 
e desktops
O VMware Workspace facilita para os usuários o acesso 
a aplicativos por meio da criação de um espaço de trabalho 
corporativo que contém todos os aplicativos e desktops. 
Eles podem acessar o espaço de trabalho de qualquer 
dispositivo e obter os aplicativos e conteúdos certos para 
esse dispositivo. 

Gerenciamento de usuários e dispositivos com 
base no contexto
A TI deve proteger e fornecer suporte a uma variedade 
de aplicativos, dispositivos e sistemas operacionais. 
O Workspace fornece à TI uma plataforma de gerenciamento 
centrada no usuário, em que todos os serviços de aplicativos 
são catalogados e distribuídos aos usuários de modo 
centralizado e com base em suas necessidades e identidade. 
O mecanismo de políticas incorporado permite que a TI provisione, 
distribua e atualize aplicativos em qualquer dispositivo com 
facilidade e rapidez, garantindo, ao mesmo tempo, que as 
configurações e as restrições adequadas de segurança sejam 
aplicadas a cada usuário final. Essa abordagem simplifica 
o gerenciamento e protege os investimentos existentes, 
permitindo que as organizações acomodem novos aplicativos, 
dispositivos e sistemas operacionais sem a necessidade de 
nova infraestrutura.

RESUMO GERAL

O VMware® Workspace™ proporciona um modo 
rápido de acessar aplicativos em qualquer 
dispositivo, permitindo que a TI forneça, 
gerencie e proteja esses ativos de modo 
centralizado. Para os usuários finais, o resultado 
é a verdadeira mobilidade: acesso de qualquer 
lugar, a qualquer momento, a tudo o que 
é necessário para trabalhar de modo produtivo. 
Para a TI, o resultado é o maior controle sobre os 
recursos corporativos em vários dispositivos. 
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Atenda aos requisitos de conformidade 
•	Mais de 100 eventos e centenas de diferentes relatórios 

auditáveis, inclusive o uso de cotas, o acesso a documentos, 
os logins externos, o uso de aplicativos e os dispositivos sob 
gerenciamento. 

•	Registre eventos para auditoria e retenção de documentos 
por política globalmente ou com base em usuário, grupo. 

Saiba mais
Para obter mais informações, visite a página da Web do 
Workspace em http://www.vmware.com/br/products/ 
horizon-workspace.

Como posso adquirir o VMware Workspace?
Para obter informações sobre como comprar produtos 
da VMware, ligue para 1-877-4VMWARE (fora da América 
do Norte, ligue para +1-650-427-5000), acesse o site  
http://www.vmware.com/products ou busque na Internet 
um revendedor autorizado. Para obter especificações 
detalhadas do produto e requisitos de sistema, consulte  
o Guia de instalação e configuração do Workspace. 

Principais recursos
Acesse aplicativos de qualquer lugar
•	Acesse aplicativos SaaS, VMware ThinApp® e Citrix XenApp® 

usando um único espaço de trabalho com uma única senha. 
Solicite acesso a outros aplicativos móveis, SaaS, ThinApp 
e Citrix XenApp por meio de uma "loja" de aplicativos.

•	Sincronize a atividade entre o desktop (Windows e Mac) 
e todos os dispositivos para ter acesso a arquivos 
corporativos a qualquer momento e em qualquer lugar.

Ofereça um espaço de trabalho móvel seguro
•	Aproveite a marca personalizada: logotipo e nome 

da empresa, nome do produto, ícone de atalho do portal 
do usuário e texto. 

Centralize o gerenciamento de aplicativos

•	Provisione, distribua e atualize aplicativos e serviços 
corporativos com rapidez e facilidade em um espaço 
de trabalho dedicado.

•	Categorize, publique, controle a versão e distribua 
os aplicativos em um catálogo de aplicativos, que inclui 
aplicativos nativos, da Web, publicados e referenciados 
em lojas públicas.

•	Gerencie a atribuição de direitos de aplicativos

•	Pré-configure as preferências do aplicativo antes de distribuir 
aos funcionários

Use o gerenciamento com base em políticas
•	Estabeleça a governança e a segurança com um único 

mecanismo de políticas que inclui sistemas distintos para 
aplicativos e dispositivos.

•	Atualize as políticas dinamicamente 

•	Visualize cenários de políticas (defina conjuntos de políticas, 
a ordem de precedência e compreenda associações de grupo 
e usuário). 
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