Citrix® é nomeada líder em gerenciamento
de endpoint unificado pelo IDC MarketScape
FORT LAUDERDALE, Fla. – March 11, 2021 – A Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) anunciou hoje que foi
nomeada líder em soluções de gerenciamento de endpoint unificado no IDC MarketScape, avaliação
mundial de 2021 para fornecedor de software de gerenciamento de endpoint unificado (UEM).
Projetado para avaliar o mercado de soluções UEM, o relatório analisou 18 fornecedores de forma
holística, com considerações para o mais amplo conjunto de cenários de implementação e requisitos. A
Citrix foi identificada como líder por sua ênfase no gerenciamento e na segurança de todo o espaço de
trabalho e por otimizar o provisionamento, o monitoramento e o gerenciamento de dispositivos como
parte da plataforma Citrix Workspace ™.
Uma plataforma de trabalho digital unificada
O Citrix Workspace fornece acesso consistente, seguro e confiável a todos os recursos que os
funcionários precisam para fazer seu melhor trabalho. Parte integrante do Citrix Workspace, o Citrix
Endpoint Management ™ permite que as organizações adotem uma abordagem centrada na nuvem
para proteger e gerenciar dispositivos para proteger informações comerciais confidenciais.
Uma abordagem moderna e flexível
Conforme observado no IDC Marketscape, “as organizações devem considerar a plataforma Citrix
UEM se estiverem considerando um modelo maior de espaço de trabalho digital inteligente para
gerenciamento de computação do usuário final (incluindo aplicações, dispositivos, dados e software de
infraestrutura).”
Entre os pontos fortes específicos do Citrix Endpoint Management, destacam-se:
• Recursos de análise de segurança
• Recursos de gerenciamento de dispositivos, incluindo bloqueio ou limpeza de endpoints incompatíveis
(móveis e PC)
• Recursos de MAM (gerenciamento de aplicativo móvel) e tecnologia de contêiner de aplicação
• Suporte para uma variedade de cenários de "espaço de trabalho IoT", robusto e centrado em IoT e
trabalhadores de linha de frente
• Integração e interoperabilidade com outros UEM concorrentes e produtos de gerenciamento de
dispositivos
“Proteger espaços de trabalho digitais para todos os usuários da empresa é fundamental para nossa
missão na Citrix e temos o prazer de sermos reconhecidos pelo IDC MarketScape como líder no
cumprimento desse objetivo”, diz Vishal Ganeriwala, vice-presidente de Marketing de Produto da Citrix.
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Acesse aqui para saber mais sobre o Citrix Endpoint Management e o valor que ele pode oferecer às
organizações.
Sobre o IDC MarketScape O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi desenvolvido
para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da
informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma
metodologia de pontuação rigorosa com base em critérios qualitativos e quantitativos que resulta
em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor em um determinado mercado. O IDC
MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, capacidades e
estratégias e fatores de sucesso de mercado atuais e futuros de fornecedores de TI e telecomunicações
podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de
tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.
Sobre a Citrix A Citrix ajuda as organizações a proporcionarem uma experiência unificada, não
importando onde deve ser realizado o trabalho: no escritório, em casa ou em qualquer outra localização.
Nossos espaços digitais de trabalho oferecem a cada funcionário o que ele precisa para fazer o seu
melhor trabalho. E a nossa plataforma reúne a experiência do usuário, a flexibilidade da TI e a segurança
necessária para fomentar a inovação, a resiliência e a continuidade dos negócios, tudo enquanto elimina
os limites da geografia, dos dispositivos, das redes e, inclusive, das nuvens para oferecer uma melhor
experiência de trabalho aos funcionários.
Para investidores Citrix: Este comunicado contém declarações prospectivas feitas de acordo com as
disposições do porto seguro da Seção 27A do Securities Act de 1933 e da Seção 21E do Securities
Exchange Act de 1934. As declarações prospectivas neste comunicado não constituem garantias
de desempenho futuro. Essas declarações envolvem uma série de fatores que podem fazer com
que os resultados reais difiram materialmente, incluindo riscos associados ao impacto da economia
global e incerteza no ambiente de gastos de TI, crescimento da receita e reconhecimento da receita,
produtos e serviços, seu desenvolvimento e distribuição, demanda de produtos e pipeline, fatores
econômicos e competitivos, as principais relações estratégicas da empresa, aquisição e riscos de
integração relacionados, bem como outros riscos detalhados nos arquivos da empresa com a Securities
and Exchange Commission. A Citrix não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer informações
prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou com relação aos anúncios aqui descritos. O
desenvolvimento, lançamento e tempo de quaisquer recursos ou funcionalidades descritas para nossos
produtos permanecem a nosso critério exclusivo e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou
consulta. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não são um compromisso,
promessa ou obrigação legal de entrega de qualquer material, código ou funcionalidade e não devem
ser consideradas na tomada de decisões de compra ou incorporadas a qualquer contrato.
###
Contatos para a imprensa:
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Capital Informação Ricardo Varoli: ricardo@capitalinformacao.com.br Luciane Bernardi:
luciane@capitalinformacao.com.br Claudia Müller: claudia@capitalinformacao.com.br (11) 3926-9617 ou
3926-9518
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