Explore the advantages
of desktop virtualization
As infraestruturas de desktop virtual (VDI) permitem às organizações disponibilizar acesso
- à sua plataforma de TI e à informação corporativa - a partir de qualquer dispositivo
e localização do colaborador.

VDI e as Organizações | Setores de atividade
As soluções de VDI podem ser usadas em qualquer área de negócio que exija mobilidade
e acessos remotos – vendas, operacionais, distribuição, educação, saúde e/ou teletrabalho.

80%

16,1%

Das organizações a nível
global já contemplam
de alguma forma
soluções VDI na sua
estratégia de TI ¹

É o crescimento anual
constante do mercado
mundial de soluções VDI
projetado até 2024 ²

Solução Windows
Virtual Desktop (WVD)
Windows, Apps e produtividade
Este serviço fornece desktops e Apps Windows virtualizados na Cloud,
para utilização remota de ferramentas como o M365 em qualquer dispositivo e ambiente.

Mais segurança

Pessoal / Profissional
O utilizador pode usar o
seu próprio equipamento
– desktop, notebook,
tablet ou smartphone –, já
que funciona apenas
como interface para
aceder à informação
da organização.

O WVD utiliza protocolos
de validação fortes para
acesso ao sistema de TI:
• Sem necessidade
de usar VPN;

Sempre atualizado!
As atualizações num
sistema WVD são
automáticas e independentes do Sistema
Operativo usado no
dispositivo do utilizador.

• Sem comprometer
a segurança da
informação.

Vantagens do WVD…
… para a Organização
• Controlo total do acesso ao sistema e à informação
• Uniformização dos sistemas usados pelos colaboradores
• Menos custos de licenciamento
• Mais segurança no acesso dos colaboradores
• Atualizações automáticas e permanentes do sistema
• Favorecimento do conceito BYOD
• Aumento de vida útil dos equipamentos de acesso
• Redução de custos com infraestruturas e software
• Redução de custos com suporte ao utilizador

… para os Utilizadores
• Utilização do equipamento que usa a título pessoal
• Acesso uniformizado ao sistema e à informação
• Acesso seguro em qualquer local
• Garantia de atualizações automáticas
• Interface de utilização idêntico em qualquer dispositivo
• Suporte remoto

Mais do que substituírem postos de trabalho numa organização, as soluções WVD
permitem criar canais complementares de acesso permanente à informação, de forma
ágil, simplificada e segura.
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