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vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE STANDARD

vSPHERE REMOTE OFFICE 
BRANCH OFFICE ADVANCED

Visão geral 

Plataforma de virtualização de 
servidores de local remoto com 
recursos de continuidade de 
negócios e backup

Virtualização de servidores 
de local remoto que oferece 
continuidade de negócios 
e backup com recursos 
avançados, como padronização 
de configurações de host

Gerenciamento 
centralizado vCenter Server for Essentials vCenter Server for Essentials

Direito de uso 
da licença Pacote de 25 máquinas virtuais Pacote de 25 máquinas virtuais 

vCenter Server 
(vendido 
separadamente)

vCenter Server Standard vCenter Server Standard

Recursos

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(2 vCPUs), vShield Endpoint, 
vSphere Replication, adição 
dinâmica, biblioteca de conteúdo 

ESXi, vMotion, Storage vMotion, 
High Availability, Fault Tolerance 
(4 vCPUs), vShield Endpoint, 
vSphere Replication, adição 
dinâmica, biblioteca de conteúdo, 
perfis de host, Auto Deploy, 
switch distribuído

O VMware vSphere Remote Office Branch Office foi desenvolvido 
especificamente para a infraestrutura de TI localizada em sites remotos 
e distribuídos e oferece níveis de serviço, padronização, disponibilidade 
e conformidade aprimorados.

As edições do vSphere Remote Office Branch Office permitem o rápido 
aprovisionamento dos servidores por meio de virtualização, minimização 
do desvio de configuração do host e melhor visibilidade da conformidade 
normativa, em vários locais. Além disso, com os recursos de continuidade 
de negócios do vSphere, você tem a garantia de uma infraestrutura de TI 
altamente disponível em locais remotos.
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SAIBA MAIS

Saiba mais sobre o valor de virtualizar 
escritórios remotos e filiais com a IDC 
Analyst Connection, com patrocínio 
da VMware.

Leia um white paper detalhado da 
IDC patrocinado pela VMware sobre 
os benefícios da virtualização de 
escritórios remotos e filiais e as ofertas 
do VMware vSphere® Remote Office 
Branch Office™.
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