
Vantagens da VDI

How Virtual Desktop 
can improve the new work models
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Procura por soluções VDI nos próximos anos  

Novos desafios do Workplace

Porquê optar por uma VDI?

As infraestruturas de Desktop Virtual (VDI) permitem aos colaboradores aceder à informação 
interna da sua organização a partir de qualquer localização e dispositivo. É uma solução eficiente 

para responder aos desafios da mobilidade no novo Workplace híbrido. 

é a taxa de crescimento 
anual projetada para o 

mercado de soluções VDI 
até 2024¹.  

das organizações terão 
acessos virtuais para os 
seus colaboradores e 
clientes até 2023².

Adoção rápida 
de práticas de trabalho 
remoto, com tecnologia 

e ferramentas que 
mantenham os 

colaboradores com um 
elevado índice de 

produtividade.

Gestão de custos no 
decorrer deste período 
de incerteza económica.

Trabalho Remoto

Solução simples e de rápida implementação

Entregue como um serviço gerido Simplicidade 

Crescimento alinhado com a necessidadeEscalabilidade 

Dilema da distância resolvidoPerformance

Acesso seguro e controlado a dados corporativos  Segurança 

Infraestruturas adaptadas à realidade das 
organizações e de vários tipos de colaborador 
(Task User, Knowledge User, Power User)  

Design 
modular 

Implementação ou 
expansão de 

infraestruturas de VPN 
e VDI, de modo a 

suportar os 
colaboradores num 

cenário remoto.

Disponibilização ao 
acesso seguro a dados 
críticos e sensíveis de 
negócio, através de 
diferentes ligações 
externas, bem como 
dispositivos e redes 

não geridas e 
confiáveis. 

Gestão de Custos Infraestruturas Segurança

Identificação dos requisitos

Definição de Workloads, profiling 
e requisitos dos utilizadores. 
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Avaliação de performance

Identificação de uma solução validada 
pelos standards de mercado. 
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Dimensionamento da solução

Implementação de uma infraestrutura 
adequada aos casos identificados 
e adoção da tecnologia que cimente 
as fundações necessárias ao crescimento. 
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As soluções VDI podem ser usadas em qualquer área de negócio onde a mobilidade e o acesso 
remoto à informação são essenciais – da distribuição, vendas ou área da saúde, à educação - e a 

qualquer contexto de teletrabalho. 

¹ Global Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Market Research report 
² Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021 

As soluções VDI 
possibilitam um acesso 
centralizado e seguro ao 

ambiente corporativo, 
simplificando a gestão. 

Com a gestão individual 
dos postos de trabalho: os 

sistemas que acedem à 
informação crítica de 

negócio estão sempre 
atualizados e seguros, sem 

depender do utilizador. 

A subscrição da solução VDI 
num modelo As-a-Service 

permite acompanhar o 
crescimento da empresa, 

sem necessidade de adquirir 
e pagar inicialmente por uma 
infraestrutura desnecessária 
em determinado momento. 

Colaboração 
Remota

Segurança 
e Conformidade

Escalabilidade 
Pay-as-you-Go

Time to value
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passos 
para uma escolha 
acertada 


