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RESUMO

O VMware® Horizon Workspace™ facilita o acesso
de usuários a aplicativos e arquivos em qualquer
dispositivo e permite que a TI forneça, gerencie e
segure esses ativos de forma centralizada. Para
os usuários finais, o resultado é a verdadeira
mobilidade: acesso de qualquer lugar, a qualquer
momento, a tudo que é necessário para trabalhar
com produtividade. Para a TI, o resultado é mais
controle sobre dados corporativos em vários
dispositivos.

Apresentação do estilo de trabalho móvel
Até recentemente, os funcionários executavam todo o seu
trabalho em um único desktop ou laptop. Esse modelo de TI
centrado no PC era previsível e fácil de controlar, mas agora
é obsoleto. A nova realidade para a TI é uma diversidade de
dispositivos, sistemas operacionais e aplicativos, além de
funcionários que compreensivelmente exigem que o setor de
TI forneça serviços fáceis de usar e móveis para ajudá-los a ser
mais produtivos. As organizações atuais devem desenvolver
uma estratégia para oferecer suporte e proteger esse novo
estilo de trabalho móvel.
Como o Horizon Workspace funciona?
O Horizon Workspace oferece aos usuários finais fácil acesso
a todos os aplicativos e arquivos da empresa, de um único espaço
de trabalho, de qualquer dispositivo. Além disso, proporciona à TI
uma plataforma de gerenciamento dimensionável e baseada em
políticas para controlar e proteger de forma centralizada esses
ativos em todos os dispositivos.
Use um único espaço de trabalho para aplicativos, arquivos
e desktops
Os funcionários de hoje usam vários dispositivos e serviços
em nuvem, resultando em silos de dados dispersos. O Horizon
Workspace permite que os usuários acessem facilmente
informações amplamente dispersas criando um espaço
de trabalho corporativo que contém todos os arquivos e
aplicativos. Eles podem acessar o espaço de trabalho de
qualquer dispositivo e obter os aplicativos e conteúdos
corretos para esse dispositivo. Esse mecanismo de entrega
conveniente libera os usuários para maximizar a produtividade
móvel usando qualquer dispositivo.

O VMware Horizon Workspace oferece aos usuários finais acesso fácil a todos os seus
aplicativos e arquivos comerciais de um único espaço de trabalho em qualquer
dispositivo.

Separe os dados pessoais dos corporativos
O uso de dispositivos móveis permite que as pessoas alternem
facilmente entre as tarefas pessoais e profissionais. Como
resultado, os aplicativos e dados pessoais se misturam com
os aplicativos e dados corporativos no mesmo dispositivo.
O Horizon Workspace cria um contêiner separado para os
ativos corporativos, evitando o vazamento de dados e
preservando a privacidade de todas as informações pessoais
que estão no mesmo dispositivo. A TI gerencia apenas o que
é necessário, levando a segurança e a conformidade aos
dispositivos de propriedade dos funcionários.
Gerencie usuários, não dispositivos
A TI deve proteger e oferecer suporte a uma grande variedade
de aplicativos, dispositivos e sistemas operacionais. O Horizon
Workspace oferece à TI uma plataforma de gerenciamento
centrada no usuário, em que todos os serviços de aplicativos e
dados são catalogados centralmente e então distribuídos aos
usuários de acordo com sua identidade e suas necessidades.
O mecanismo de políticas incorporado permite que a TI
provisione, distribua e atualize aplicativos em qualquer
dispositivo com facilidade e rapidez, ao mesmo tempo que
garante que as configurações e restrições de segurança
adequadas sejam aplicadas de acordo com o usuário e
o dispositivo. Essa abordagem pode eliminar tarefas de
gerenciamento ineficientes e específicas dos dispositivos em
favor de uma plataforma dimensionável voltada a usuários e a
suas atribuições de direitos. Além disso, torna o seu investimento
resistente ao tempo ao acomodar novos aplicativos, dispositivos
e sistemas operacionais sem necessidade de nova infraestrutura.
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Proteja os dados corporativos
A tarefa de proteger os dados da empresa tem se tornado cada
vez mais difícil no novo ambiente de trabalho móvel. Além da
perda frequente de dispositivos, os aplicativos móveis e os que
seguem o modelo software como serviço (SaaS) são possíveis
pontos de vazamento de dados. O Horizon Workspace isola e
contém rigorosamente os dados corporativos em dispositivos
móveis, oferecendo proteção e segurança avançadas.
O Horizon Workspace registra praticamente todas as atividades
do usuário dentro do espaço de trabalho corporativo e ignora
as atividades no espaço de trabalho pessoa, fornecendo
visibilidade legal para finalidades de auditoria e conformidade.
Compartilhe os arquivos de forma integrada
Os usuários em trânsito atuais precisam compartilhar arquivos
com colegas, parceiros e clientes que estão fora do firewall.
Isso levou ao uso de serviços de compartilhamento de arquivos
inseguros e voltados a consumidores. O Horizon Workspace
oferece aos funcionários um repositório de arquivos
centralizado, permitindo que acessem os mesmos arquivos de
qualquer dispositivo e compartilhem arquivos facilmente com
usuários internos e externos. A TI pode definir permissões de
compartilhamento e políticas de segurança, bem como apagar
os dados remotamente. O Horizon Workspace permite que os
funcionários colaborem e sejam produtivos enquanto garante
que os dados da empresa permaneçam sob o controle de TI.

Principais recursos
Acesse facilmente arquivos e aplicativos de qualquer lugar
• Acesse o conteúdo compartilhado de dispositivos e tablets
Windows, Mac, iPhone, iPad e Android usando um dos
navegadores principais.
• Acesse aplicativos SaaS, aplicativos móveis, aplicativos
ThinApp e até aplicativos XenApp (em fase de visualização
técnica) usando um único espaço de trabalho. Cada usuário
precisa se lembrar de um único nome de usuário e senha
para acessar todos os seus ativos corporativos.
• Sincronize as atividades entre desktops (Windows e Mac)
e entre quaisquer dispositivos para ter acesso a arquivos
corporativos a qualquer momento, de qualquer lugar.
Colabore com segurança
• Compartilhe arquivos externamente (com clientes, parceiros,
contratados e usuários que trabalham em casa) e dentro da
organização.
• Convide usuários internos e externos com permissões
definidas para visualizar, adicionar, editar ou compartilhar
conteúdo.
• Use um controle de versões completo para visualizar versões
de arquivos anteriores, fazer comentários diretamente em
documentos e restaurar arquivos do histórico.

Ofereça espaços de trabalho móvel seguros
• Isole e proteja o espaço de trabalho corporativo em dispositivos
Android por meio de um contêiner virtualizado com seu próprio
sistema operacional, aplicativos e políticas. A TI pode gerenciar
remotamente o ciclo de vida completo do espaço de trabalho
corporativo, incluindo a determinação das configurações de
segurança como tempo limite/concessão, registros de auditoria
e apagamento remoto em todos os aplicativos do espaço de
trabalho. Essa solução de persona dupla isola os aplicativos
e os dados corporativos dos aplicativos e dados pessoais.
• Ofereça aplicativos de produtividade prontos para uso,
inclusive e-mail, calendário, contatos, tarefas, navegação
na Web e gerenciamento de arquivos.
• Pré-instale os aplicativos comerciais populares de terceiros
em dispositivos Android, incluindo Evernote e LinkedIn.
Proteja o acesso aos ativos corporativos em dispositivos
móveis
• Proteja as conexões do Android usando uma VPN dedicada
e pronta para uso (Cisco, Juniper ou F5) que se aplica apenas
ao espaço de trabalho corporativo.
• Crie políticas de segurança com base em grupos, monitore
o inventário de dispositivos e obtenha informações de
diagnóstico de dispositivos, tudo isso de um console
baseado em Web.
• Ofereça criptografia completa, travamento e apagamento
remotos, detecção de jailbreak e rootkit e aplicação de
senhas.
• Defina políticas de contenção de dados para evitar
vazamentos de dados resultantes de copiar e colar
ou da abertura de documentos em sites públicos de
compartilhamento.
Centralize o gerenciamento de aplicativos
• Provisione, distribua e atualize aplicativos e serviços
corporativos com rapidez e facilidade para dispositivos
dos funcionários em um espaço de trabalho dedicado.
• Categorize, publique, controle a versão e distribua os
aplicativos em um catálogo de aplicativos, incluindo
aplicativos nativos, da Web e referenciados em lojas
públicas.
• Gerencie a atribuição de direitos de aplicativos.
• Pré-configure as preferências de aplicativos antes
de distribuí-los aos funcionários.
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Use gerenciamento com base em políticas
• Estabeleça a governança e a segurança com um único
mecanismo de políticas que abrange dados, aplicativos
e dispositivos em sistemas heterogêneos.

Saiba mais
Para obter mais informações, visite a página da Web do
Horizon Workspace em http://www.vmware.com/br/products/
horizon-workspace.

• Atualize as políticas dinamicamente.

Como posso adquirir o VMware Horizon Workspace?
Para obter informações sobre como comprar produtos
VMware, ligue para 1-877-4-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
especificações detalhadas sobre o produto e os requisitos
de sistema, consulte o guia de instalação e configuração
do Horizon Workspace.

• Execute a aplicação de políticas off-line.
• Visualize os cenários de políticas e racionalize as políticas
conflitantes com o mecanismo de políticas.
Atenda aos requisitos de conformidade
• Configure mais de 100 eventos auditáveis e gere centenas
de tipos de relatório, incluindo uso de cotas, acesso a
documentos, logins externos e uso de aplicativos.
• Registre eventos para auditoria e retenção de documentos
por política com base em usuário, grupo ou globalmente.
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