VMware NSX for Horizon –
Comece hoje mesmo
Política de segurança e de rede rápida,
fácil e extensível para aplicativos e
desktops Horizon com o VMware NSX

O VMware NSX™ for Horizon® proporciona agilidade e simplicidade ao sistema de rede VDI com uma
política de segurança que acompanha dinamicamente os usuários finais em qualquer dispositivo e local.

Sistema de rede VDI rápido e simples
Crie, altere e gerencie as políticas de segurança em todos os desktops virtuais com apenas
alguns cliques.

Política automatizada que acompanha dinamicamente os usuários finais
Defina as políticas de modo que se adaptem dinamicamente a seu ambiente. Ative serviços de
segurança de rede que estejam associados ao usuário final, independentemente da infraestrutura
de rede subjacente.

Segurança extensível e baseada em função
Aproveite o melhor conjunto de recursos de segurança de última geração, que inclui serviços
antivírus, de e-mail, malware, prevenção contra intrusões e muito mais.
As organizações que têm obrigações relacionadas à conformidade normativa e à redução de
riscos podem aproveitar os benefícios da simplicidade e da agilidade com as quais o VMware
NSX protege os usuários de desktops virtuais no data center.

Adicione o VMware NSX à implantação do Horizon
Agora o VMware NSX pode ser facilmente adicionado à implantação do Horizon por meio
do complemento “NSX for vSphere: Horizon Edition”. Disponível em incrementos de pacotes
com 100, esse código SKU custa US$ 125,00 por usuário (nomeado e simultâneo).
Entre em contato com seu representante da VMware para obter mais informações.
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