Citrix® amplia sua oferta de Desktop as a Service - DaaS
A empresa passa a oferecer solução DaaS em duas modalidades que permitem
às organizações de todos os tamanhos adotar trabalho híbrido de forma segura
FORT LAUDERDALE, Fla. – 20 de abril de 2022 – O mundo do trabalho está se movendo rapidamente
para modelos híbridos. E para apoiar e acelerar a transição, a Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) está
expandindo sua oferta de Desktop as a Service (DaaS). A empresa anuncia que agora a solução DaaS
está disponível nas opções de implementação em nuvem híbrida e hiper escalonável. Dessa forma, as
empresas conseguem implementar espaços de trabalho seguros com alto desempenho.
A notícia não poderia vir em melhor hora. De acordo com uma pesquisa global recente (How DaaS
is helping IT enable secure hybrid work), 75% dos líderes de TI e segurança veem a DaaS como um
capacitador chave do trabalho seguro dentro de sua organização, e mais de 50% têm ou planejam
implementá-lo no próximo ano.
Modernizando a TI
"As empresas querem uma estratégia moderna e segura de desktop, aplicação e entrega de dados
que reflita a realidade de como os usuários trabalham e possam acompanhar a rápida mudança das
aplicações e dispositivos comerciais, sem ampliar a carga de gerenciamento e segurança que já pesa
sobre os ombros de TI", disse Mark Bowker, Analista Sênior do Enterprise Strategy Group. "DaaS possui
a combinação única de atributos que atraem as empresas em todos os setores: valor agregado, redução
de custos e maior segurança".
Permitindo o trabalho híbrido Seguro
A solução Citrix DaaS atende a demanda de diversos setores. Anteriormente conhecido como Citrix
Virtual Apps and Desktops Service™, o serviço de nuvem moderniza a TI e supre as necessidades de
trabalhadores distribuídos, fornecendo uma maneira segura, ágil e fácil de entregar aplicações ou
desktops de qualquer nuvem ou datacenter para qualquer dispositivo em todo o mundo. Usando a
solução, a TI pode:
• Melhorar a experiência do usuário - Fornecer acesso consistente, simples, às aplicações e dados que os
funcionários precisam para realizar o trabalho, onde quer que seja necessário.
• Melhorar a produtividade – Servir de acesso unificado, com um clique, aos recursos de trabalho que
capacitam os funcionários a ter o melhor desempenho possível.
• Reforçar a segurança – Armazena informações confidenciais em um servidor em nuvem seguro e
aproveita uma abordagem Zero Trust para proteger todos os dispositivos, incluindo os não gerenciados
e os “Bring Your Own” (dispositivos e apps pessoais trazidos pelos trabalhadores).
• Aumentar a agilidade dos negócios – Escalar desktops sob demanda para diferentes perfis de
profissionais - incluindo funcionários fixos ou sazonais, mão de obra temporária, freelancers, designers e
até mesmo parceiros - para atender às necessidades de trabalho flexível.
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• Simplificar a TI - Fornecimento rápido de desktops plug&play.
• Custos menores - Reduzir a manutenção e o TCO (Custo Total de Propriedade) para dispositivos
gerenciados ou não-gerenciados conectados a aplicações, desktops e capacidades de gerenciamento.
Organizações com visão de futuro já estão a bordo e colhendo os benefícios que a solução proporciona.
"Precisamos ser capazes de proporcionar uma ótima experiência ao usuário", disse Beau Smithback,
Fundador e CEO da Envision IT. "Com a Citrix DaaS, podemos operar um laboratório sem uma presença
de TI no local, e podemos fazê-lo em todo o país e em todo o mundo".
Facilitando a implementação
O trabalho hoje em dia é flexível. E as soluções usadas para impulsioná-lo também devem ser.
"As necessidades comerciais e tecnológicas da DaaS são diferentes para cada organização", disse
Carisa Stringer, vice-presidente de Marketing de Produto da Citrix. "Alguns clientes precisam equilibrar
seus recursos existentes de datacenter com metas de expansão da nuvem, e outros são novos na
DaaS e embarcam numa iniciativa de cloud-first e em demandas de escalabilidade de forma rápida e
inteligente, batizada de hyperscalers".
É por isso que a Citrix DaaS está agora disponível em duas modalidades:
• DaaS Híbrido – Oferece o máximo de flexibilidade para gerenciar em conjunto ambientes on-premises,
em nuvem e provisionamento rápido, gerenciamento simplificado de nuvens e dispõe de ferramentas
abrangentes para fornecer soluções de trabalho híbridas.
• DaaS para Hyperscalers (necessidade de escalar de forma rápida e inteligente) – Projetada para
simplificar, a solução turnkey permite a rápida implantação de aplicações e desktops em nuvens
públicas, incluindo Microsoft Azure e Google Cloud.
"Há muito tempo as empresas confiam na Citrix para entregar desktops remotos seguros", disse
Stringer. "Ao expandir as opções para a implantação do Citrix DaaS, podemos ajudá-las a acelerar a
transição para o trabalho híbrido e desbloquear os benefícios que ele pode proporcionar", disse Stringer.
A solução DaaS faz parte de um conjunto de soluções líderes de mercado DaaS e VDI que a Citrix
oferece para permitir um trabalho híbrido seguro. Clique aqui para saber mais sobre o serviço e como
sua organização pode utilizá-lo para possibilitar o futuro do trabalho.
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