VMWARE vSAN
LÍDER NO SETOR DE SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA CONVERGENTE

PERMITE UMA EVOLUÇÃO SEM RISCO
a primeira solução de segurança nativa de HCI *
SUPORTA ELEVADAS CARGAS DE TRABALHO
essenciais ao negócio e de próxima geração
MÁXIMA SEGURANÇA
novos recursos de proteção que mantêm os
aplicativos em execução, apesar dos desafios
de hardware

INDUZ OPERAÇÕES SIMPLES E RÁPIDAS
acelera o desempenho de aplicativos, com
elevadas taxas de consolidação
PREPARADO PARA O AMANHÃ
solução ágil, compatível com uma ampla
variedade de aplicativos
REDUZ O CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE
até 50%

SIMPLIFIQUE A SUA INFRAESTRUTURA E EVOLUA SEM RISCO
A primeira solução nativa de criptografia de HCI, O VMWARE vSAN permite executar elevadas
cargas de trabalho essenciais ao negócio, garantindo a sua alta disponibilidade e um desempenho
de 50% mais alto, totalmente flash. Obtenha uma solução hiperconvergente e reduza os custos
da sua infraestrutura.

*Hyper Converged Infrastructure

VMWARE WORKSPACE ONE
UM ESPAÇO DE TRABALHO DIGITAL SIMPLES E SEGURO

GESTÃO CENTRALIZADA COM LOGIN ÚNICO

SIMPLES INTEGRAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES

TOTAL SEGURANÇA DOS DADOS

REDUÇÃO DO CUSTO

SEMPRE DISPONÍVEL

TRANSFORMAÇÃO DO FORNECIMENTO DO WINDOWS

uma só plataforma acessível em qualquer dispositivo
para gestão de todas as aplicações
políticas avançadas de gestão de acesso e de
autenticação
facilita a adoção de programas BYOD *

acesso imediato ao catálogo de aplicações

de desktops e de aplicações virtuais

independentemente da localização ou propriedade

SIMPLES PARA O UTILIZADOR. SEGURO PARA A EMPRESA.
O Workspace ONE é uma plataforma empresarial simples e segura que entrega e gere todas as
aplicações corporativas a partir de qualquer dispositivo. Ao integrar a gestão de identidades, da
mobilidade corporativa e de aplicações, o Workspace ONE beneficia os funcionários digitais,
garantindo a migração das operações tradicionais de TI para a era da Cloud mobile, com a máxima
segurança e comodidade.

*Bring your own device

