MICROSOFT – VIRTUALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO
Virtualização de Estado do Usuário

O Microsoft Application Virtualization oferece um rápido retorno
através de todos os seus usuários
O Microsoft System Center e o Microsoft Desktop Optimization Pack
podem reduzir o TCO dos desktops

Obter mais
flexibilidade
de TI

VDI e Virtualização de Apresentação oferecem opções para
a centralização de desktops

Simplificar o
gerenciamento
de desktops

O Microsoft System Center proporciona um gerenciamento integrado

Aumentar a
continuidade
dos negócios

O Windows 7 e o MDOP oferecem acesso a dados
a qualquer hora e em qualquer lugar

Aprimorar a
segurança e a
conformidade

O Windows 7 e o MDOP oferecem segurança para as
aplicações e os dados dos usuários

Sumário de Virtualização

O que faz

Benefícios

Redirecionamento do perfil do
usuário ou de pastas específicas
para servidor de arquivo

Recupere-se de falhas e roubos de computadores

Sincronismo dos dados para
uso offline

Obtenha dados de usuários em um computador
novo simplesmente fazendo login

MED-V e App-V reduzem os conflitos de aplicações

Redirecionamento do
Perfil do Usuário

Profile
Network
Printers
Start Options

Habilite usuários a acessar seus dados de qualquer
computador autorizado a qualquer hora

Dados do
Usuário

Microsoft Application
Virtualization (App-V)

Simplifique o gerenciamento de TI de dados e
configurações de usuário

Aplicações

Gerencie de forma centralizada os dados dos usuários,
as aplicações e os desktops
O Redirecionamento de Pastas, Arquivos
Offline e Perfis de Usuários Móveis são
recursos do Windows que permitem à
equipe de TI redirecionar dados e
configurações dos usuários para um
local de rede central.

VDI e Virtualização de Apresentação (RDS) permitem
acessar desktops a partir de uma conexão em qualquer lugar

Virtualização
Local de
Desktop

Microsoft Enterprise Desktop
Virtualization (MED-V)

Sistema
Operacional

Microsoft Virtual Desktop
Infraestructure (VDI)

Virtualização
Remota de
Desktop

Microsoft Remote
Desktop Services (RDS)

Hardware

A Centralização com VDI e Virtualização de Apresentação (RDS)
aprimoram a conformidade com normas regulatórias

Virtualização de Apresentação (RDS)

Aumentando flexibilidade

Reduzir custos
de desktops

MODELO DE DESKTOP OTIMIZADO
Reduzindo TCO

SOLUÇÃO

PRIORIDADE

Infraestrutura de Estação de Trabalho
Virtual (VDI)

O que faz

Benefícios

Dispositivos de usuário acessam
remotamente sessões do Remote
Desktop Services (antigo Terminal
Services) do Windows Server 2008 R2

Acesso flexível às estações de trabalho a partir de diferentes
dispositivos e várias localidades

O que faz

Benefícios

Gerenciamento aprimorado através de acesso rápido a
estações de trabalho centralizadas

Dispositivos do usuário acessando
remotamente máquinas virtuais com Windows
7 hospedadas em servidores Hyper-V

Acesso flexível às estações de trabalho a partir de
diferentes dispositivos e várias localidades

GERENCIAMENTO

Armazenamento e backup de dados centralizados
proporcionam rápida recuperação e satisfazem os requisitos
de segurança de dados e normas de conformidade

Aplicações e dados dos usuários
podem ser virtualizados para melhor
gerenciamento

Aplicações e dados dos usuários podem ser
virtualizados para melhor gerenciamento

Menor custo com infraestrutura do que VDI

Microsoft Desktop
Optimization Pack (MDOP)

A

A

B

Tecnologia de virtualização de aplicações
líder no mercado que permite a entrega
de aplicações dinâmicas, junto com outras
tecnologias de gerenciamento e
virtualização de estação de trabalho.

Compartilhamento de sessões do
Windows Server 2008 R2
(recomendada virtualização dos
dados do usuário e aplicações)

A
Microsoft

B

Dispositivo do usuário (desktop
rich ou thin client)

®

Enterprise Desktop
Virtualization
B
Microsoft

®

Application
Virtualization

Os Serviços de Terminal Microsoft
virtualizam a apresentação de estações
de trabalho inteiras ou aplicações
específicas, permitindo aos clientes
consolidar aplicações e dados no
datacenter e proporcionando acesso
amplo a usuários locais e remotos.

Virtualização de Desktops

Como isso funciona

Entrega e configura imagens virtuais

Acelera migração para Windows 7

Streaming de aplicativos para os usuários

Pacote da aplicação armazenado em servidor (centralizado)

Provisiona aplicações virtuais para usuários/grupos

Permite Windows XP virtual nos seus desktops

Permissões centralizadas

Entregue aos clientes sob demanda

Controla permissão de uso e configurações do
ambiente virtual

Reduz o custo com aplicações que não são compatíveis com
o novo Sistema Operacional

Nunca instala a aplicação

Distribuída em segundos

Isola as aplicações

Disponível em modo offline

Manutenção da imagem e monitoração dos usuários

Simplifica a implementação de PCs virtuais

Provê relatórios de uso em tempo real

App

Aplicações compatíveis com o Windows 7

C

Aplicações não compatíveis com o Windows 7
executadas num ambiente virtual Windows XP com
experiência transparente ao usuário final

C

App

Virtual PC

Aplicação

B

A

Microsoft

Máquina virtual com Windows 7
Enterprise provisionada em
servidores Hyper-V (recomendada
virtualização dos dados do usuário
e aplicações)

Enterprise Desktop
Virtualization

Sistema Operacional

O Microsoft Hyper-V Server é a última
geração de tecnologia de virtualização
de servidores.

O Windows Virtual Desktop Access (VDA)
permite o uso de licenças para cópias
virtuais dos sistemas operacionais Windows
Client, executadas em ambientes virtuais,
para dispositivos não cobertos por um
contrato SA (Software Assurance).

Benefícios

São distribuídas sob demanda

Aplicações sempre acessíveis

Nunca são instaladas

Acelera implementação do Windows

Nunca conflitam

Acelera recuperação de aplicações

Reduzem testes

Reduz conflito entre aplicações

Reduzem as imagens

Minimiza testes de compatibilidade entre aplicações

São gerenciadas centralmente

Aproveita seus atuais investimentos em
gerenciamento de PCs

VDI

Terminal
Server

Desktop

®

Enterprise Desktop
Virtualization

Microsoft

Rich Client
Legenda

O Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MEDV)
melhora a implantação e gerenciamento de VMs em clientes
avançados, proporcionando uma experiência de usuário
direta, independentemente da configuração e do sistema
operacional da estação de trabalho local.

Thin Client

Consolidação de Servidores
Última geração de virtualização de servidor baseada em hipervisor, permite
a melhor aplicação de seus investimentos em hardware de servidor, por
meio da consolidação de múltiplas funções de servidor como máquinas
virtuais (VMs) separadas, executadas em uma única máquina física.

Offline

B

Streaming Application
Delivery

Aplicações virtualizadas

São disponíveis por usuário ao invés da máquina

A

Dispositivo do usuário (desktop
rich ou thin client)

System Center Application
Virtualization Streaming Server

O que faz

B

Mais flexibilidade para o usuário no seu ambiente
virtual individual

Virtualização de Aplicações
Benefícios

Windows 7 Enterprise instalado em hardware físico

Armazenamento e backup de dados centralizados
proporcionam rápida recuperação e satisfazem os
requisitos de segurança de dados e normas de
conformidade

O Virtual Machine Manager é uma
solução de gerenciamento abrangente
para datacenters virtualizados.

O que faz

A

Gerenciamento aprimorado através de acesso rápido
a estações de trabalho centralizadas

Online

®

Application
Virtualization
O Microsoft Application Virtualization transforma
aplicações em serviços virtuais centralmente
gerenciados que nunca são instalados e não
entram em conflito com outras aplicações.

