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Reformulação de aplicativos e desktops virtuais

O VMware Horizon® Cloud Service™ fornece
aplicativos e desktops virtuais repletos
de recursos usando uma plataforma em
nuvem específica que é dimensionável entre
várias opões de implantação, incluindo a
infraestrutura no local ou a infraestrutura
totalmente gerenciada da VMware. O serviço
oferece suporte a uma arquitetura com
capacidade para a nuvem que facilita o
fornecimento de aplicativos e desktops
Windows repletos de recursos a qualquer
dispositivo, em qualquer momento. E,
com um modelo de assinatura flexível e
soluções prontas para uso, as organizações
podem começar a operar facilmente e fazer
o dimensionamento rapidamente.

Hoje, a implantação de aplicativos e desktops virtuais pode ser um processo
rigoroso se as organizações não usarem as ferramentas certas. Mesmo nas
melhores organizações de TI, a configuração de um ambiente completo de
VDI pode demorar vários dias e, às vezes, semanas com vários servidores/VMs
a serem instalados e configurados, políticas de rede a serem implementadas
e aplicativos e desktops a serem gerenciados. A dificuldade não é pontual;
o gerenciamento contínuo de várias partes dinâmicas significa janelas de
manutenção longas e muito tempo necessário a ser reservado para projetar
e dimensionar os ambientes. Quase todos os ambientes são aprovisionados
em excesso, o que leva a custos mais altos.

Com o que há de melhor em mobilidade e nuvem, o VMware Horizon® Cloud
Service™ fornece simplicidade, flexibilidade, velocidade e dimensionamento
inigualáveis com um modelo previsível e pago por consumo. Os clientes do
Horizon Cloud aproveitam uma camada de controle de gerenciamento intuitiva
e hospedada em nuvem, que é sempre atualizada com os recursos mais
recentes, e a flexibilidade para decidir onde os desktops e os aplicativos
residirão, seja na nuvem com a infraestrutura gerenciada da VMware ou
no local com os appliances de infraestrutura hiperconvergente.
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Para obter mais informações, visite
http://vmware.com/go/horizoncloud
Para obter informações ou comprar produtos
da VMware, ligue para 877-4-VMWARE, visite
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 VMware Horizon® Cloud
Service™.

Benefícios do Horizon Cloud
O Horizon Cloud foi criado para fornecer espaços de trabalho como um serviço
de computação em nuvem, proporcionando benefícios exclusivos a nossos clientes.
Custo e complexidade redefinidos. O Horizon Cloud transforma radicalmente
a virtualização de aplicativos e desktops tradicionais com um modelo de custo
previsível que permite o pagamento por consumo.
• Elimine os altos investimentos de capital mudando para um modelo de assinatura
flexível
• Aproveite as licenças de usuário do Horizon Cloud para mover facilmente os usuários
entre os ambientes no local e hospedados em nuvem, conforme necessário
• Agilize o retorno de valor ativando os desktops em minutos para os usuários

• Aproveite os custos previsíveis, à medida que você acompanha a evolução
das soluções prontas para uso a partir de um ecossistema cada vez maior
de parceiros confiáveis
Cross-cloud Architecture. Projetado especificamente para oferecer suporte
às implantações em nuvem com uma arquitetura completa, multilocatária e
com capacidade para a nuvem, o Horizon Cloud permite que você forneça
aplicativos e desktops virtuais na infraestrutura de sua preferência, seja na
nuvem pública, na nuvem privada ou em uma combinação das duas.
• Aprovisione e gerencie continuamente os aplicativos e os desktops virtuais no local
ou na nuvem com a verdadeira flexibilidade da nuvem híbrida usando uma única
camada de controle de nuvem unificada
• O Horizon Cloud possibilita usar sua própria infraestrutura ou comprar uma
infraestrutura totalmente gerenciada da VMware, dando a você um controle maior
ou menor sobre sua infraestrutura de desktop virtual, conforme desejar.

• Selecione entre vários provedores de nuvem pública líderes do setor como
a IBM SoftLayer
Experiência do espaço de trabalho digital. O Horizon Cloud torna muito mais
fácil para os usuários finais acessar com segurança seus espaços de trabalho
digitais em qualquer dispositivo, a qualquer momento e de qualquer lugar.
• Conclua a experiência do espaço de trabalho digital com o acesso de logon único a
todos os seus desktops e aplicativos com a integração contínua do Workspace ONE
• Implante rapidamente desktops Windows 10 personalizados e repletos de recursos,
com a tecnologia Instant Clone, o App Volumes e o User Environment Manager
• Escolha dinamicamente entre a tecnologia de exibição PCoIP ou Blast Extreme da
VMware para oferecer a melhor experiência do usuário mesmo nos ambientes de
rede mais desafiadores

• Ofereça suporte à mais ampla gama de dispositivos, incluindo smartphones,
tablets, PCs de custo ultrabaixo, Macs e muito mais.
Caminho claro rumo ao futuro. Como uma empresa líder em virtualização de
desktops, o extenso portfólio de computação para o usuário final da VMware
garante que você possa fazer a transição para a nuvem de acordo com suas
condições, enquanto aproveita ao máximo seus investimentos existentes.
• O Workspace™ ONE ™ integra-se ao Horizon 7 e ao Horizon Cloud para fornecer
um único ponto de entrada para o seu espaço de trabalho digital, à medida que
você muda para a nuvem
• As ferramentas de migração fáceis de usar da VMware simplificam a mudança
de desktops físicos ou ambientes de VDI no local para o Horizon Cloud
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