P E R G U N TA S F R E Q U E N T E S

VMware Horizon 6 for Linux:
Perguntas frequentes sobre
disponibilidade geral

P. O que é o Horizon 6 for Linux?

P. Quais são as opções de preços e pacotes?

R. O VMware Horizon® 6 for Linux possibilita às organizações
fornecer, gerenciar e acessar desktops virtuais com base no
sistema operacional Linux. Ele oferece as ótimas vantagens
do VMware Horizon 6 para desktops Linux e permite que
clientes usem thin clients mais baratos para aplicativos Linux.
Os clientes economizam mais, pois evitam as taxas de
licenciamento do Windows. E, com o Horizon 6 for Linux,
os usuários finais poderão aproveitar o acesso direto a
aplicativos de escritório e a gráficos 3D avançados e
imersivos em dispositivos, locais, mídias e conexões
diferentes.

R. O Horizon 6 for Linux está incluído no Horizon 6 Enterprise
Edition sem nenhum custo adicional. Essa oferta é ideal para
clientes que procuram oferecer suporte aos usuários finais
com desktops Windows e Linux. O Horizon 6 for Linux
também é oferecido como um produto independente. Entre
em contato com um representante de vendas da VMware
para obter preços específicos.

P. Quais são os principais recursos do Horizon 6 for Linux?
R. A versão inicial do Horizon 6 for Linux é compatível com
os seguintes casos de uso:
•

Desenvolvedores de software

•

Desenvolvedores de CAD/CAM que precisam de suporte
aprimorado para aplicativos 3D

•

Instituições do governo que exigem segurança e
personalização do Linux

•

Clientes que procuram substituir o Windows (por exemplo,
instituições de ensino e organizações do governo)

P. Quando o Horizon 6 for Linux estará disponível?
R. O produto estará disponível a partir do 2º trimestre de 2015.

P. O Horizon 6 for Linux estará disponível com o VMware
Horizon Air™?
R. Não. O Horizon 6 for Linux está disponível apenas com
o Horizon 6 Enterprise Edition e como um produto
independente.
P. Como o Horizon 6 for Linux está incluído no Horizon 6
Enterprise Edition, ele também será incluído no VMware
Workspace Suite?
R. Sim. O Horizon 6 for Linux também estará disponível
por meio do Workspace Suite, assim que o produto
for disponibilizado.
P. Quais tipos de Linux são compatíveis com a primeira
versão do Horizon 6 for Linux?
R. Ubuntu 12.04 e 14.04, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.6,
CentOS 6.6 e NeoKylin (Chinês) são compatíveis com
o Horizon 6 for Linux.
P. Onde posso obter mais informações?
R. Para obter mais informações, entre em contato com
o representante local da VMware hoje mesmo.
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