Citrix® e Microsoft juntas para simplificar o trabalho híbrido
Empresa disponibiliza o Citrix DaaS no Microsoft Azure Marketplace,
possibilitando às organizações de TI entregar de forma rápida e fácil desktops
e aplicações Windows e Linux em qualquer dispositivo, em qualquer lugar

###

São Paulo, 26 de abril de 2022 – Para atender às necessidades e expectativas de uma força de trabalho
cada vez mais flexível, a TI precisa fornecer acesso rápido, confiável e seguro aos recursos que os
funcionários utilizam, seja trabalhando em casa, no escritório, na estrada ou em qualquer lugar entre
eles. Neste cenário, a Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) está colaborando com a Microsoft para
simplificar a transição para o trabalho híbrido com maior segurança e rapidez. A empresa anunciou hoje
que a solução Citrix Desktop as a Service (DaaS) está agora disponível no Azure Marketplace, facilitando
as empresas a aquisição da solução líder de mercado e seu uso para suportar rapidamente os espaços
de trabalho seguros e de alto desempenho que os trabalhadores distribuídos exigem.
Melhor Juntos
"A Citrix e a Microsoft há muito são parceiras para acelerar o futuro do trabalho, combinando o poder
do Microsoft Azure com a experiência do usuário, gerenciamento e benefícios de segurança do
espaço de trabalho digital Citrix e soluções de virtualização", explica Carisa Stringer, vice-presidente de
Marketing de Produto da Citrix.
De acordo com um relatório de impacto econômico da Forrester, quando os clientes utilizam o Citrix
DaaS junto com o Microsoft Azure, eles podem oferecer melhorias fundamentais nos negócios que têm
um impacto positivo no resultado final, incluindo:
• Redução de custos de on-premises de TI em $1 milhão de dólares;
• 10% de melhoria na eficiência de TI;
• 33% de redução nas chamadas ao helpdesk relacionadas à área de trabalho;
• 53% de economia de tempo de recursos para novos funcionários;
• 153% de ROI;
"Na transição da Citrix on-premises para Citrix DaaS, os clientes podem economizar de 50% a 70% em
um período de três anos, incluindo 25% adicionais de custos além da economia entregue usando apenas
o Microsoft Azure Virtual Desktop", diz Stringer.
Modernizando a TI
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Citrix DaaS, anteriormente conhecido como Citrix Virtual Apps and Desktops Service™, é um que
moderniza a TI e atende às necessidades dos 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, os clientes da Microsoft podem simplificar a entrega de desktops e aplicações
Windows e Linux para qualquer dispositivo, em qualquer lugar e melhorar plataformas chave como
Windows 11 e Windows 10 multi-session.
Características principais:
• Tecnologia HDX de alta definição - A tecnologia Citrix HDX oferece um desempenho otimizado de
voz e vídeo para qualquer dispositivo para Teams, Skype e outros aplicativos multimídia e oferece uma
experiência interativa independentemente da conexão ou localização da Internet.
• Ferramentas de gestão integral - Ferramentas integradas simplificam o gerenciamento de imagens, o
ciclo de vida da aplicação e as tarefas operacionais de TI para fornecer uma experiência personalizada
a todos os trabalhadores, já que tanto as implementações Azure quanto as on-premises podem ser
gerenciadas a partir de uma única interface.
• Analítica integrada - As capacidades analíticas de desempenho e segurança da Citrix dão aos
administradores uma profunda visibilidade do desempenho das aplicações e das preocupações com a
segurança, permitindo-lhes resolver rapidamente os problemas e mitigar seu impacto.
• Serviços de provisionamento (PVS) - Aclamada tecnologia de streaming de software permite
que desktops e aplicações sejam implementados e reimplementados em tempo real, a partir de
uma única imagem compartilhada e dá à TI a capacidade de transmitir centenas - ou milhares - de
máquinas virtuais hospedadas na nuvem em minutos - otimizando o consumo de recursos da nuvem e
melhorando a agilidade da TI.
Melhorando a experiência dos funcionários
"Com Citrix e Microsoft Azure, a TI pode oferecer uma experiência superior que mantém os usuários
engajados e produtivos", diz Stringer. "O streaming de vídeo é constante, as chamadas de áudio são
claras e as aplicações com requisições gráficas intensas são perfeitamente reproduzidas".
Entre os outros benefícios que eles podem oferecer:
• Desempenho aprimorado - O serviço de gerenciamento do ambiente de trabalho otimiza a densidade
de usuários e o desempenho para proporcionar uma experiência superior.
• Segurança melhorada - Proteção de aplicações, controle dinâmico de políticas e a marca d’água
mantêm os dados protegidos de agentes maliciosos ou da perda de dados.
• Eficiência de custos - Capacidades de autoscaling que aumentam ou diminuem rapidamente os
ambientes conforme necessário para apoiar as exigências do negócio e manter os custos sob controle.
Com o Citrix DaaS agora disponível no Azure Marketplace, os clientes têm acesso aos principais
benefícios, incluindo:
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• Azure consumption commitment benefit, permite que as ofertas comerciais elegíveis no mercado
contribuam para o compromisso de consumo Azure de sua organização.
• Procurement e gestão simplificadas, incluindo acesso à Azure cost management.
A Citrix DaaS integra-se a uma ampla seleção de soluções Citrix disponíveis no Azure Marketplace
que permitem aos clientes escalar rapidamente ambientes na nuvem, e acelerar a transição para o
futuro do trabalho. Clique aqui para saber mais sobre o serviço e o valor que ele pode oferecer para sua
organização.
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