TECHNICK Ý LIST

VMWARE HORIZON
CLOUD SERVICE
STRUČNÝ PŘEHLED

Řešení VMware Horizon® Cloud Service™
poskytuje virtuální desktopy a aplikace
s širokou sadou funkcí prostřednictvím
účelově navržené cloudové platformy, kterou
lze škálovat s použitím více možností nasazení,
včetně plně spravované infrastruktury od
společnosti VMware, infrastruktury veřejného
cloudu Microsoft Azure nebo místní
hyperkonvergované infrastruktury (HCI). Tato
služba podporuje architekturu škálovatelnou
na úrovni cloudu, která usnadňuje poskytování
virtualizovaných desktopů a aplikací pro
systém Windows kdykoli a na jakémkoli
zařízení. Flexibilní model předplatného
a řešení na klíč navíc organizacím
usnadňují rychlé zprovoznění a škálování.

Zcela nový přístup k virtuálním desktopům a aplikacím
Pokud organizace nepoužívají správné nástroje, může v současnosti
nasazování virtuálních desktopů a aplikací představovat náročný proces.
Dokonce i těm nejefektivnějším oddělením IT může vytvoření kompletního
prostředí VDI zabrat několik dnů a někdy i týdnů, protože je nutné nainstalovat
a nakonfigurovat různé servery a virtuální stroje, implementovat zásady pro
sítě a spravovat aplikace a desktopy. Vysoká zátěž přitom není jednorázová –
soustavná správa mnoha přesouvajících se součástí s sebou nese dlouhé
časové úseky údržby a je také nutné vyhradit si spoustu času na návrh
a škálování prostředí. Téměř všechna prostředí jsou předimenzovaná, což
zvyšuje náklady.

Řešení VMware Horizon® Cloud Service™ staví na tom nejlepším z mobilního
i cloudového světa a nabízí nebývalou jednoduchost, flexibilitu, rychlost
a škálování spolu s předvídatelným modelem plateb podle růstu. Zákazníci
využívající řešení Horizon Cloud mají k dispozici intuitivní řídicí vrstvu správy
hostovanou v cloudu, která je vždy aktuální a obsahuje nejnovější funkce,
a mohou se flexibilně rozhodovat, kam své desktopy a aplikace umístí – ať už
do cloudu se spravovanou infrastrukturou od společnosti VMware, nebo do
místního prostředí s použitím zařízení hyperkonvergované infrastruktury.
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DALŠÍ INFORMACE

Další informace najdete na adrese
http://vmware.com/go/horizoncloud.
Pokud chcete získat další informace
nebo si zakoupit produkty společnosti
VMware, volejte na číslo +420 255 725 410
(v Severní Americe 877-4-VMWARE),
navštivte webovou stránku https://www.
vmware.com/cz/products.html nebo si na
internetu vyhledejte autorizovaného prodejce.
Podrobné specifikace produktu a systémové
požadavky najdete v dokumentaci řešení
VMware Horizon® Cloud Service™.

Výhody řešení Horizon Cloud
Řešení Horizon Cloud bylo navrženo tak, aby poskytovalo pracovní prostředí
jako cloudovou službu, která zákazníkům přináší jedinečné výhody.
Zcela nový přístup přinášející snížení nákladů a složitosti. Řešení Horizon Cloud
radikálně transformuje tradiční virtualizaci desktopů a aplikací prostřednictvím
předvídatelného modelu nákladů, který umožňuje platby podle růstu.
• Přechod na flexibilní model předplatného eliminuje potřebu vysokých
kapitálových investic.
• Využívání licencí na řešení Horizon Cloud vázaných na uživatele umožňuje
snadno přesouvat uživatele mezi místním prostředím a prostředím
hostovaným v cloudu tak, jak je zapotřebí.
• Zprovoznění desktopů pro uživatele během několika minut urychluje
návratnost investic.
• Škálování s použitím řešení na klíč od stále rostoucího ekosystému
důvěryhodných partnerů přináší předvídatelnost nákladů.
Architektura překlenující cloudy. Řešení Horizon Cloud bylo specificky
navrženo tak, aby umožňovalo nasazení v cloudu na základě architektury,
která plně podporuje provoz ve víceklientském prostředí a škálování na
úrovni cloudu, a nabízí proto možnost volby, v jaké infrastruktuře budou
virtuální desktopy a aplikace poskytovány, ať už se jedná o veřejný cloud,
privátní cloud, nebo jejich kombinaci.
• Bezproblémové zajišťování a správa virtuálních desktopů a aplikací v místním
prostředí nebo v cloudu přináší skutečnou flexibilitu hybridního cloudu
s použitím jedné sjednocené cloudové řídicí vrstvy.
• Řešení Horizon Cloud vám nabízí možnost volby používat vlastní
infrastrukturu, nebo zakoupit plně spravovanou infrastrukturu od
společnosti VMware, a poskytuje vám tedy přesně takovou úroveň
kontroly nad infrastrukturou virtuálních desktopů, jakou požadujete.
• Můžete si vybrat mezi předními poskytovateli veřejných cloudů v odvětví,
jako je IBM Cloud nebo Microsoft Azure.
Digitální pracovní prostředí. Řešení Horizon Cloud koncovým uživatelům
nebývale usnadňuje zabezpečený přístup k jejich digitálnímu pracovnímu
prostředí na jakémkoli zřízení, kdykoli a kdekoli.
• Hladká integrace s řešením Workspace ONE doplňuje digitální pracovní
prostředí o přístup ke všem desktopům a aplikacím prostřednictvím
jednotného přihlašování.
• Technologie okamžitého klonování spolu s řešením App Volumes a User
Environment Manager urychlují nasazování individuálně přizpůsobených
desktopů se systémem Windows 10 a kompletní sadou funkcí.
• Dynamická volba mezi zobrazovacími technologiemi, které se zakládají buď
na protokolu Blast Extreme od společnosti VMware, nebo na protokolu
PCoIP, umožňuje poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí i v těch
nejnáročnějších síťových prostředích.
• Podpora zahrnuje nejširší škálu zařízení, včetně smartphonů, tabletů,
extrémně levných počítačů PC a počítačů Mac.
Jasná cesta do budoucna. Jako lídr v oblasti virtualizace desktopů nabízí
společnost VMware rozsáhlé portfolio řešení pro výpočetní prostředí
koncových uživatelů, které zaručuje, že můžete do cloudu přejít tak, jak vám
bude vyhovovat, a současně maximálně zúročit své dosavadní investice.
• Řešení Workspace™ ONE ™ je integrováno s řešeními Horizon 7 i Horizon
Cloud, a poskytuje tak při přechodu do cloudu jednotný výchozí bod pro
digitální pracovní prostředí.
• Společnost VMware nabízí snadno použitelné nástroje pro migraci, které
značně usnadňují přechod z fyzických desktopů nebo místních prostředí
VDI na řešení Horizon Cloud.
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