RESUMO DA SOLUÇÃO

VMware Horizon 6 for Linux

RESUMO GERAL

O VMware Horizon® 6 for Linux
oferece uma abordagem
centralizada, segura e
simplificada ao aprovisionamento
e ao gerenciamento de desktops
baseados em 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 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.

Desktops Linux
Em um mundo em que o Windows predomina, o uso de desktops Linux está se tornando
cada vez mais generalizado. As organizações confiam no Linux por vários motivos:
• Acesso a diversos aplicativos de design e desenvolvimento de engenharia executados
somente em sistemas operacionais baseados em Linux
• Redução de custos mediante a não utilização de Windows
• Garantia de segurança e maior personalização facilitada
Entretanto, o suporte a desktops Linux em um ambiente físico tem seus próprios desafios.
Os desktops Linux podem ser complexos e difíceis de gerenciar. Eles oferecem pouca
ou nenhuma proteção à propriedade intelectual, especialmente quando se trata de
funcionários remotos, terceirizados ou externos. E os endpoints exigidos para a execução
do Linux normalmente são caros e aumentam os custos.
Para superar esses desafios, várias organizações se voltaram para a virtualização
de desktops e aplicativos. Mas essa solução tem sido em grande parte reservada
para usuários do Windows. Até agora...

BENEFÍCIOS

• Simplificar o gerenciamento de
desktops e reduzir as despesas
operacionais e as despesas com
ativos fixos
• Oferecer suporte a maior
produtividade e estender
facilmente o acesso a
aplicativos e serviços Linux
em toda a organização
• Oferecer acesso rápido e fácil
a uma ampla variedade de
aplicativos Linux para toda a
força de trabalho, incluindo
funcionários de tarefas básicas,
funcionários de escritório,
designers e desenvolvedores

Horizon 6 for Linux
Com o Horizon 6 for Linux, agora as organizações podem estender os benefícios da
virtualização de desktops e aplicativos a usuários do Linux. O Horizon for Linux centraliza
o gerenciamento de desktops e protege os dados no data center, fornecendo aos usuários
finais acesso direto a serviços do Linux em dispositivos, locais, mídias e conexões diferentes.
Além disso, essa solução permite que as organizações economizem não licenciando
o Windows e adotem endpoints de baixo custo para oferecerem o melhor TCO possível.
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Simplificar o gerenciamento de desktops
O Horizon 6 for Linux permite que administradores de TI usem uma única plataforma para atribuir direitos
a usuários e para definir uma política para desktops Linux e Windows. A interface de gerenciamento intuitiva
permite que a TI aprovisione e gerencie desktops com alguns cliques fáceis.
Aumentar a produtividade
O Horizon for Linux oferece suporte a uma ampla variedade de opções do Linux, incluindo Ubuntu, Red Hat
Enterprise Linux (RHEL), CentOS e NeoKylin, garantindo que os usuários finais tenham acesso fácil a todos
os aplicativos de escritório do Linux necessários para manterem a maior produtividade possível. Junto com
a NVIDIA, o Horizon for Linux oferece suporte adicional a gráficos 3D avançados para desenvolvedores
e designers para lidar até mesmo com os casos de uso mais avançados e intensivos.
Oferecer acesso rápido e fácil
O uso do sistema operacional Linux é inerentemente mais seguro e, por meio do gerenciamento central da
imagem, dos aplicativos e dos arquivos do Linux, o Horizon for Linux garante que as organizações possam
proteger melhor os dados e gerenciar o acesso do usuário em dispositivos e locais diferentes. Com o Horizon
for Linux, os usuários finais podem conectar-se de forma rápida e fácil à sessão virtual e aproveitar uma ótima
experiência consistente em todas as ocasiões.
O Linux reduz custos
Proporcionando às organizações outras opções além do Windows, o Horizon for Linux permite que os clientes
reduzam as despesas operacionais e de capital em até 60%. Os clientes podem reduzir custos ao utilizar thin
clients e zero clients, em vez de laptops e estações de trabalho caros, e ao deixar de utilizar o licenciamento
da Microsoft. Eles também podem economizar nas operações diárias.

Mude para o Linux
Milhares de organizações estão percebendo os benefícios do gerenciamento, da segurança e do custo da VDI
do Linux. O Horizon for Linux facilita a transição para aplicativos e desktops virtuais e oferece aos clientes uma
solução segura, fácil de usar e de custo otimizado.

Saiba mais
Para obter informações ou para comprar produtos VMware, ligue para 877-4-VMWARE (fora da América
do Norte, ligue para +1-650-427-5000), acesse o site http://www.vmware.com/br/products ou pesquise
na Internet um revendedor autorizado. Para obter mais detalhes sobre as especificações do produto e os
requisitos do sistema, consulte a documentação do Horizon 6 for Linux.
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