PŘEHLED ŘEŠENÍ

ŘEŠENÍ VMWARE HORIZON 7
V PROSTŘEDÍ ŘEŠENÍ VMWARE
CLOUD ON AWS
Rychlé škálování desktopů a aplikací řešení Horizon 7
pomocí hladce integrovaného hybridního cloudu
Řešení VMware Horizon® 7 pro prostředí řešení VMware Cloud™ on AWS poskytuje
hladce integrovaný hybridní cloud pro virtuální desktopy a aplikace. Spojení
podnikových funkcí softwarově definovaného datového centra od společnosti
VMware, poskytovaných jako služba v cloudu AWS, se špičkovými funkcemi řešení
VMware Horizon vytváří jednoduché, zabezpečené a škálovatelné řešení. Snadné
rozšiřování služeb desktopů umožňuje realizovat další případy použití, jako je
kapacita na požádání, zotavení po havárii nebo kolokace v cloudu, bez nutnosti
zakoupení dalších zdrojů datového centra.
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Obrázek 1: Řešení VMware Horizon 7 v prostředí řešení VMware Cloud on AWS (model Infrastruktura jako služba)

Pružnost cloudového rozsahu pro řešení Horizon 7
Provozování řešení Horizon 7 v prostředí řešení VMware Cloud umožňuje
rychlé škálování a nové případy použití. Toto řešení využívá podnikové funkce
softwarově definovaného datového centra od společnosti VMware, včetně
výpočetních prostředků, úložiště a sítí, které jsou poskytovány jako služba
v cloudu AWS a optimalizovány pro využívání pružné fyzické infrastruktury
řešení Amazon EC2. Pomocí tohoto řešení můžete snadno přidávat a rozšiřovat
služby desktopů bez investic do dalších zdrojů datového centra. To umožňuje
realizovat případy použití, jako je kapacita na požádání, zajištění kontinuity
podnikových procesů a zotavení po havárii nebo kolokace v cloudu AWS pro
aplikace, které vyžadují nízkou latenci. Navíc získáte plně vyhrazené zdroje řešení
Horizon 7 zajišťující předvídatelnou kvalitu služeb.

Zjednodušení správy veřejného a hybridního cloudu
Zákazníkům, kteří řešení Horizon 7 již znají nebo jej používají v místním nasazení,
umožňuje provozování řešení Horizon 7 v prostřední řešení VMware Cloud
využívat jednotnou architekturu a známé nástroje. Správu nasazení řešení
Horizon 7 můžete zjednodušit s použitím místní infrastruktury a řešení VMware
Cloud on AWS s architekturou CPA (Cloud Pod Architecture) propojením
cloudových nasazení v různých regionech, případně propojením místních
nasazení s nasazeními v řešení VMware Cloud on AWS. To znamená, že
používáte stejné znalosti a nástroje, které znáte z řešení VMware vSphere®
a Horizon 7, což vám zajišťuje konzistentní provoz a umožňuje využívat bohatou
sadu funkcí a flexibilitu, jakou od řešení Horizon 7 očekáváte.
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Obrázek 2: Architekturu CPA (Cloud Pod Architecture) řešení Horizon je možné roztáhnout mezi
místním prostředím a cloudem AWS

Platby podle růstu
Provozování řešení Horizon 7 v prostředí řešení VMware Cloud vám umožňuje
optimalizovat náklady a ochránit stávající investice. Flexibilní fakturace založená
na spotřebě umožňuje optimalizovat náklady na infrastrukturu a eliminovat
počáteční výdaje za infrastrukturu. Schopnost škálovat kapacitu hostitele
oběma směry během několika minut zajišťuje rychlou návratnost investic.
Celé softwarově definované datové centrum od společnosti VMware můžete
zprovoznit do několika hodin. Jakékoli stávající investice do místních řešení
ochráníte jednoduše tak, že je rozšíříte do cloudu. Společnost VMware je vaším
jediným dodavatelem, a proto získáváte úspory z rozsahu a jednoduchý, snadný
způsob nákupu.

Další informace
Pokud chcete získat další informace o řešení VMware Horizon 7 pro
prostředí řešení VMware Cloud on AWS, navštivte webovou stránku
http://www.vmware.com/cz/products/horizon/horizon-on-vmc-aws.html.
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