PERMITA O TRABALHO REMOTO SEGURO
COM VDI ESCALONÁVEL E COM PAGAMENTO
CONFORME O USO
HPE GreenLake para VDI
O TRABALHO REMOTO É A NOVA REALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO

A atual crise de saúde acelerou rapidamente a
mudança para o trabalho remoto — provavelmente
a longo prazo. Veja este exemplo: Antes da crise,
apenas 20% das organizações tinham trabalhadores
remotos. Agora, mais da metade das organizações
em todo o mundo esperam ter funcionários
trabalhando em casa no final de 2020.1

VDI OFERECE UMA ABORDAGEM COMPROVADA PARA TRABALHO REMOTO

Com a infraestrutura de desktop virtual (VDI),
os funcionários não precisam armazenar dados
confidenciais da empresa em dispositivos pessoais que
podem ser facilmente perdidos, roubados ou violados.

É uma ótima maneira de capacitar a força de
trabalho remota em saúde (clínicas pop-up e
telemedicina), educação (ensino à distância),
manufatura e outros setores.

PORÉM EXISTEM BARREIRAS PARA OFERECER UMA ÓTIMA EXPERIÊNCIA DE VDI

Maior tempo até obtenção de
valor, pois a nova infraestrutura
deve ser solicitada a cada três
a cinco anos e implementada ao
longo do tempo — a solução
não cresce em tempo real
com demanda

Altos custos iniciais — novo
hardware e software com
despesas de capital
e solicitações de orçamento
contínuas

HPE GREENLAKE PARA VDI
REDEFINE A OPORTUNIDADE
DE DESKTOP VIRTUAL

Os recursos gastam tempo
projetando, adquirindo,
criando e operando toda
a pilha, em vez de se
concentrar em iniciativas
mais estratégicas

OS COMPONENTES
CERTOS PODEM FAZER
TODA A DIFERENÇA

• Escolha entre uma variedade de desktops virtuais
predefinidos em qualquer combinação.

• Oferece os benefícios de segurança, desempenho
e conformidade de uma solução VDI local com a
simplicidade e a flexibilidade da nuvem.

• A HPE fornece o resto — o hardware, software,
serviços operacionais e instalação ou configuração —
e mantém a solução.

• A HPE dá suporte, opera e gerencia a plataforma
para entregar desempenho e confiabilidade sólidos,
ao mesmo tempo que mantém total controle do
ambiente de aplicativo e desktop essenciais.

• Pague apenas pelo que usar com um pagamento
conforme o uso2 e cobrança mensal.

• Projetado para atender Citrix e VMware®, e usa GPUs
NVIDIA® para cargas de trabalho mais exigentes.

OPÇÕES DE DESKTOP PERSONALIZADAS PARA
DIFERENTES CARGAS DE TRABALHO DO USUÁRIO

Escolha entre uma variedade de tipos de usuários com base em suas necessidades:
Trabalhadores de tarefas que normalmente usam um
pequeno número de aplicativos de baixa intensidade
de computação
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Trabalhadores do conhecimento com uso predominante
de aplicativos de produtividade de escritório e navegação
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Usuários avançados que precisam de um uso mais
intensivo de aplicativos de escritório, gráficos de nível
médio ou plataformas de desenvolvimento
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Profissionais de engenharia com requisitos gráficos
intensivos para aplicativos do tipo CAD (projeto auxiliado
por computador) ou multitelas financeiras

CINCO RAZÕES PELAS QUAIS ESTA SOLUÇÃO É IDEAL PARA
A SUA ESTRATÉGIA DE TI NO NOVO NORMAL
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Tempo até
obtenção de valor

Economia

Escalabilidade

Conformidade

Desempenho

Fornecidas como
serviço com uma
cobrança mensal por
usuário

Responda rapidamente
às necessidades dos
negócios em constante
mudança com capacidade
de expansão contínua

As cargas de trabalho
permanecem no local,
oferecendo controle
aprimorado

Resolve o dilema da
distância

Evite implementações
demoradas com
soluções rápidas no
regime turnkey,
pré-configuradas
e prontas para uso

INTRODUÇÃO AO HPE GREENLAKE PARA
VDI É FÁCIL
• Comece com um workshop de VDI virtual e colaborativo de um dia
• Defina uma solução que atenda às suas necessidades
• Obtenha a infraestrutura em seu data center ou instalação de colocation
• Faça a expansão perfeitamente para atender às demandas em evolução
Pule a bordo do próximo normal e desenvolva novas maneiras de trabalhar com HPE GreenLake para VDI.
Obtenha VDI no local com economia e escalabilidade semelhantes às da nuvem.
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Acima de uma reserva

SAIBA MAIS EM

hpe.com/br/pt/greenlake/vdi

Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos
especialistas em pré-venda.

Bate-papo

E-mail

Ligue para

Resumo da solução
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