A R K U SZ DA N YC H P R O D U K TOW YC H

VMWARE HORIZON
CLOUD SERVICE
PODSTAWOWE INFORMACJE

Usługa VMware Horizon® Cloud Service™
udostępnia wszechstronne wirtualne desktopy
i aplikacje z użyciem przeznaczonej specjalnie
do tego celu platformy chmury, którą można
wdrażać w najróżniejszych środowiskach, m.in.
we w pełni zarządzanej infrastrukturze
firmy VMware, w infrastrukturze chmury
publicznej Microsoft Azure lub w lokalnej
infrastrukturze hiperkonwergentnej. Usługa
ta zapewnia korzystanie z architektury
opartej na chmurze, która ułatwia
udostępnianie zwirtualizowanych desktopów
i aplikacji systemu Windows na dowolnym
urządzeniu i w dowolnym czasie. Ponadto
dzięki elastycznemu modelowi subskrypcji
i rozwiązaniom gotowym do pracy
organizacje mogą szybko i łatwo rozpocząć
korzystanie z nabytej usługi i rozbudowywać
ją odpowiednio do swoich potrzeb.

Zmiana oblicza wirtualnych desktopów i aplikacji
Jeśli nie korzysta się z odpowiednich narzędzi, wdrażanie wirtualnych
desktopów i aplikacji może być żmudnym procesem. Nawet w najlepiej
funkcjonujących działach informatycznych budowanie i uruchamianie
kompletnego środowiska VDI może potrwać kilka dni, a czasami nawet
tygodni, ponieważ wymaga zainstalowania i skonfigurowania wielu
serwerów/maszyn wirtualnych, wdrożenia zasad regulujących komunikację
sieciową oraz zarządzania aplikacjami i desktopami. Nie jest to przy tym
jednorazowe przedsięwzięcie — ciągłe zarządzanie wieloma składnikami
aktywnymi oznacza długie przerwy konserwacyjne oraz konieczność
poświęcenia dużej ilości czasu na projektowanie i rozbudowę środowisk.
Niemal we wszystkich środowiskach występuje zjawisko udostępniania
nadmiernej ilości zasobów, co podnosi koszty.

Korzystając z najlepszych właściwości technologii mobilnej i chmurowej,
usługa VMware Horizon® Cloud Service™ zapewnia niespotykaną do tej pory
łatwość obsługi, elastyczność, szybkość działania i skalowalność w ramach
przewidywalnego modelu płatności w miarę rozwoju. Klienci usługi
Horizon Cloud mają do dyspozycji intuicyjną, hostowaną w chmurze warstwę
zarządzającą, która zawsze zawiera najnowsze funkcje i jest niezwykle
elastyczna. Dzięki temu mogą decydować, gdzie będą się znajdowały ich
desktopy i aplikacje: czy w chmurze uzupełnionej o infrastrukturę
zarządzania firmy VMware, czy też lokalnie na urządzeniach
wchodzących w skład infrastruktury hiperkonwergentnej.
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WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji można uzyskać pod adresem
http://vmware.com/go/horizoncloud
Aby uzyskać więcej informacji lub nabyć
produkty firmy VMware, należy zadzwonić pod
numer 877-4-VMWARE, odwiedzić witrynę
https://www.vmware.com/pl/products.html
horizoncloud lub znaleźć w Internecie
autoryzowanego sprzedawcę. Szczegółowe
dane techniczne oraz wymagania systemowe
znajdują się w dokumentacji usługi
VMware Horizon® Cloud Service™.

Zalety usługi Horizon Cloud
Oprogramowanie Horizon Cloud powstało z myślą o udostępnianiu obszarów
roboczych jako usługi chmurowej w celu zapewniania naszym klientom
wyjątkowych korzyści.
Przeobrażenie kosztów i złożoności. Usługa Horizon Cloud diametralnie zmienia
tradycyjny obraz wirtualizacji desktopów i aplikacji dzięki przewidywalnemu
modelowi kosztów, który umożliwia płatność w miarę rozwoju.
• Eliminacja kosztownych inwestycji kapitałowych poprzez przejście na
elastyczną subskrypcję
• Korzystanie z licencji użytkownika Horizon Cloud w celu łatwego przenoszenia
użytkowników między środowiskami lokalnymi i chmurowymi zależnie od
potrzeb
• Szybsze wdrażanie dzięki zaopatrywaniu użytkowników w desktopy w ciągu
kilku minut
• Przewidywalność kosztów rozbudowy dzięki gotowym do pracy
rozwiązaniom oferowanym przez rosnące grono zaufanych partnerów
Architektura zgodna z wieloma chmurami. Usługa Horizon Cloud jest
dostosowana pod kątem obsługi wdrożeń chmurowych zawierających
kompleksową architekturę chmurową, która obejmuje wielu dzierżawców.
Dzięki temu umożliwia udostępnianie wirtualnych desktopów i aplikacji
w dowolnie wybranej infrastrukturze — w chmurze publicznej lub prywatnej
albo w środowisku stanowiącym połączenie ich obu.
• Spójne udostępnianie wirtualnych desktopów i aplikacji oraz zarządzanie
nimi lokalnie lub w chmurze za pośrednictwem pojedynczej, ujednoliconej
warstwy zarządzającej dzięki elastyczności prawdziwej chmury hybrydowej
• Usługa Horizon Cloud umożliwia korzystanie z własnej infrastruktury lub
nabycie infrastruktury w pełni zarządzanej przez firmę VMware, dzięki
czemu klient może zależnie od potrzeb mieć dowolnie dużą lub dowolnie
małą kontrolę nad infrastrukturą wirtualnych desktopów
• Możliwość wyboru ofert najlepszych w branży dostawców chmury
publicznej, np. IBM Cloud i Microsoft Azure
Komfort cyfrowych miejsc pracy. Usługa Horizon Cloud zapewnia użytkownikom
łatwiejszy niż kiedykolwiek, bezpieczny dostęp do cyfrowych miejsc pracy na
dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie i w każdej lokalizacji.
• Możliwość uzupełnienia cyfrowych miejsc pracy o dostęp do wszystkich
desktopów i aplikacji po rejestracji jednokrotnej dzięki ścisłemu zintegrowaniu
z usługą Workspace ONE
• Szybkie wdrażanie wszechstronnych, spersonalizowanych desktopów
systemu Windows 10 za pośrednictwem technologii Instant Clone oraz
oprogramowania App Volumes i User Environment Manager
• Dynamiczne przełączanie się między technologiami wyświetlania obrazu
VMware Blast Extreme i PCoIP w celu zapewnienia największego komfortu
obsługi nawet w najbardziej wymagających środowiskach sieciowych
• Obsługa najszerszego asortymentu urządzeń, m.in. smartfonów, tabletów,
najtańszych komputerów PC, komputerów Mac itd.
Jasna droga przyszłego rozwoju. Firma VMware jest liderem w dziedzinie
wirtualizacji desktopów, a jej szeroki wybór rozwiązań klasy End-User Computing
umożliwia klientom wdrażanie usług chmurowych w wybrany przez nich sposób,
przy pełnym korzystaniu z potencjału dotychczasowej infrastruktury.
• Platforma Workspace™ ONE™ integruje się z usługami Horizon 7
i Horizon Cloud, stanowiąc pojedyncze rozwiązanie do udostępniania
cyfrowych miejsc pracy w trakcie migracji do chmury
• Łatwe w obsłudze narzędzia firmy VMware do migracji zapewniają
błyskawiczne przechodzenie od fizycznych desktopów lub lokalnych
środowisk VDI do usługi Horizon Cloud
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