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VMware Horizon DaaS

Desktops e aplicativos Windows como serviço em nuvem.
Com tecnologia VMware.

A evolução do desktop

RESUMO GERAL

O VMware Horizon™ DaaS®, baseado no vCloud®
Air™, simplifica a entrega de desktops e
aplicativos Windows como serviço em nuvem.
A TI pode economizar tempo e dinheiro sem
prejudicar os requisitos da empresa em termos
de segurança e controle. Os usuários finais são
mais produtivos, com um espaço de trabalho
completo que eles podem acessar de qualquer
dispositivo e lugar.
P R I N C I PA I S B E N E F Í C I O S

O VMware Horizon DaaS permite:
• Simplificar a entrega de desktops e aplicativos
hospedados como serviço em nuvem aos
usuários finais, em qualquer dispositivo e lugar.
• Proporcionar uma ótima experiência do usuário
final com um só cliente para acessar aplicativos
e desktops virtuais hospedados em nuvem de
qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
• Reduzir os custos iniciais e o TCO de desktop
com a economia previsível da nuvem.
• Ganhar tranquilidade com segurança,
controle e suporte integrados.

O desktop legado está passando por mudanças significativas.
Os usuários finais estão mais remotos do que nunca, trabalhando
geralmente em casa, durante viagens ou em filiais. E eles estão
acessando recursos corporativos por meio de vários dispositivos
que não são Windows, inclusive iOS, Android e Macs. Os
aplicativos de usuário final também estão evoluindo. Aplicativos
tradicionais e em nuvem são disponibilizados em nuvens públicas
e privadas.
A TI também está sob enorme pressão para capacitar essa
nova força de trabalho móvel sem comprometer a segurança
e o controle. A TI deve garantir a segurança de dados e
aplicativos corporativos e controlar os custos associados ao
gerenciamento de dispositivos de usuário final. As empresas
estão reavaliando sua estratégia de desktop para enfrentar
essas mudanças.
Elas precisam de uma solução robusta, segura e acessível, que
acomode os orçamentos cada vez menores de TI e as várias
demandas dos usuários finais, além de permitir uma evolução
tranquila da computação para o usuário final. Como a nuvem
agora está se tornando uma opção de negócios viável, este é
o momento certo para as empresas aproveitarem as vantagens
dos desktops hospedados em nuvem e dos aplicativos hospedados
no local para transformar a computação para o usuário final em
espaços de trabalho de última geração.

A vantagem da VMware
O VMware Horizon DaaS permite que as empresas entreguem
espaços de trabalho virtuais para seus usuários finais, incluindo
desktops completos do cliente Windows, desktops compartilhados
e aplicativos hospedados, como um serviço de assinatura mensal.
Desktops e aplicativos Windows como serviço em nuvem.
Com tecnologia VMware.
Desktops simples em nuvem a um custo previsível,
sem prejudicar a segurança e o controle
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Infraestrutura de desktop virtual,
com base no vCloud Air

A VMware permite uma evolução incremental e sem risco do
espaço de trabalho de última geração. Ela disponibiliza um
espaço de trabalho virtual completo em nuvem, fornecendo
desktops e aplicativos hospedados como serviço em nuvem
integrado e de fácil gerenciamento. As empresas podem
aprovisionar rapidamente desktops e aplicativos aos usuários
em qualquer dispositivo e lugar. E os desktops virtuais são
transformados, deixando os gastos de CapEx inerentes à
virtualização de desktop no local e às atualizações físicas de
PC e passando a ser um item de OpEx previsível e que cabe
no orçamento.

Dispositivos dos usuários finais
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Principais diferenciais da VMware

Para a TI

O VMware Horizon DaaS foi criado desde o início para entregar
espaços de trabalho como serviço em nuvem. Os recursos
exclusivos do serviço incluem:

Custo menor. O consumo de desktops e aplicativos como
serviço em nuvem proporciona a redução dos custos iniciais
da virtualização e a redução de despesas contínuas. Compre
o que você precisar, quando precisar, a um preço mensal
previsível.

• Aplicativos e desktops simplificados. Acesse os desktops
virtuais e os aplicativos hospedados com apenas alguns
cliques, sem a complexidade da implantação e do gerenciamento de uma infraestrutura de virtualização de desktop.
• Experiência de usuário final superior. Uma ótima experiência
do usuário final com um só cliente para acessar aplicativos
e desktops virtuais hospedados em nuvem de qualquer
dispositivo, em qualquer lugar. Proporcione uma excelente
experiência de usuário final em redes e dispositivos com
suporte para USB, comunicações unificadas e multimídia.
• Custos previsíveis. Reduza os custos iniciais e o TCO de
desktop com a economia previsível da nuvem.
• Flexibilidade da nuvem híbrida. Ganhe flexibilidade com um
serviço que permite equilibrar a infraestrutura baseada em
nuvem e de propriedade da empresa para melhor atender
seus negócios.
• Segurança e controle integrados. Ganhe tranquilidade
com segurança, controle e suporte integrados e apoiados
pela VMware.

Integração à empresa. A tecnologia VMware, que fornece
a cada locação sua própria VLAN, foi projetada para facilitar
(para a TI) a integração de desktops hospedados em nuvem
e aplicativos hospedados no local com o próprio ambiente
corporativo, aproveitando o Active Directory e os serviços
corporativos de arquivos e aplicativos. Isso é obtido sem
exigir a confiança de domínio entre o data center corporativo
e a VMware.
Gerenciamento simplificado. A TI pode gerenciar facilmente
os desktops virtuais hospedados em nuvem e os desktops e
aplicativos compartilhados hospedados em RDS de um único
console. Isso inclui as imagens de desktop, as máquinas
virtuais, as atribuições de usuários, os aplicativos e vários
modelos de desktop, ou seja, uma relação de 1:1 entre desktops
virtuais persistentes e desktops compartilhados não persistentes,
de um único console. Opcionalmente, a TI pode gerenciar seus
desktops e aplicativos hospedados em nuvem com as
ferramentas corporativas existentes.

Para usuários finais

Políticas de segurança e credenciais estendidas. A TI pode
gerenciar a segurança de desktops virtuais da mesma maneira
que, hoje, ela gerencia a infraestrutura existente, com as mesmas
credenciais e permissões.

Experiência de usuário aprimorada. O VMware Horizon DaaS
possibilita uma experiência de usuário final aprimorada com
uma interface que se adapta ao dispositivo e foi otimizada para
garantir a melhor experiência de usuário final possível na WAN
e na LAN.

Segurança integrada. Com os recursos internos de segurança,
como conectividade de rede ponto a ponto segura,
processamento dedicado e isolamento de rede, a TI pode
confiar que os dados e os aplicativos corporativos estão
protegidos.

Acesso unificado a desktops e aplicativos. Os usuários obtêm
desktops e aplicativos hospedados Windows da nuvem em
qualquer dispositivo, incluindo tablets, smartphones, laptops,
PCs, thin clients e zero clients.

Serviço de nível corporativo. Com o VMware Horizon DaaS, você
tem acesso ao conhecimento comprovado de especialistas com
know-how para executar desktops e aplicativos hospedados em
nuvem, em grande escala. Transfira o suporte e o gerenciamento
da infraestrutura subjacente e receba os melhores SLAs, serviços
e suporte.

Benefícios do VMware Horizon DaaS

Uma experiência de desktop completamente personalizável
e sem compromisso. Todos os usuários podem ter seu próprio
desktop virtual, personalizável para seus aplicativos e de acordo
com suas necessidades de aparência e estilo, como se fosse
um desktop físico ou um laptop.
Desempenho de desktop de alto nível. Os desktops do
VMware Horizon DaaS podem ser ajustados para atender às
mais simples e às mais exigentes cargas de trabalho, de
software de call center até pacotes de CAD e gráficos 3D.
Gravação em estado persistente. Os desktops hospedados
em nuvem não precisam ser desligados. Assim, os usuários
podem sair do escritório com o documento pela metade e se
conectar novamente ao desktop ou aplicativo em casa para
finalizar o trabalho sem religamento.

Saiba mais
Para obter informações ou comprar produtos VMware, ligue
para +55 11 5509 7200, acesse o site http://www.vmware.com/
products/daas ou pesquise na Internet um revendedor
autorizado. Para obter mais detalhes sobre as especificações
do produto e os requisitos do sistema, consulte a documentação
da plataforma VMware Horizon DaaS.
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