Miami Marlins alcança a nuvem com a Citrix
Equipe aproveita as soluções de espaço de trabalho digital
para oferecer experiência de entretenimento de classe mundial
São Paulo, X de março de 2019 – Enquanto o beisebol estava em hibernação, os Miami Marlins
ficaram ocupados em repensar quase todos os aspectos de suas operações. No próximo dia 28 de
março, quando eles entrarem em campo para o Home Opener, vão oferecer uma experiência de
entretenimento de primeira classe para os espectadores. Eles usarão soluções de seu parceiro de
tecnologia, a Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS), para fazer isso.
"Estamos continuamente procurando maneiras de gerar eficiência e produtividade", disse Chip Bowers ,
presidente de operações comerciais da Marlins. "Nós nos desafiamos a ser inovadores e temos o prazer
de ter um parceiro como a Citrix que pensa como nós e pode nos fornecer tanto tecnologia quanto
apoio, pois precisamos levar as coisas para o próximo nível”.
Os Marlins ampliaram seu relacionamento de trabalho com a Citrix neste ano e continuam a usar as
soluções de espaço de trabalho digital da empresa como parte integral de sua estratégia de tecnologia.
"Minimizamos nossos custos de infraestrutura e estendemos a vida útil de nosso hardware da mesma
forma que os desktops tradicionais não conseguiram", disse Adam Jones, vice-presidente sênior de
estratégia e desenvolvimento que também supervisiona a área de TI.
Os benefícios já são possíveis de serem mensurados, como:
• Simplificar a entrega de desktops e aproveitar com eficiência sua infraestrutura de servidores virtuais
por meio de catálogos de desktops sob medida
• Expandir a infraestrutura virtual e melhorar o desempenho da área de trabalho sem qualquer novo
hardware front-end ou atualizações
• Fornecer recursos robustos de compartilhamento de arquivos e manter baixos os custos de
armazenamento na nuvem
E para continuar inovando, os Marlins estão em transição para a plataforma Citrix Cloud, que, de acordo
com Jones, permitirá à organização:
• Gerenciar e implementar os desktops em mais locais
• Aplicar políticas de compartilhamento de arquivos e MDM com mais transparência
• Minimizar a administração de uma infraestrutura de rede complexa
• Manter um ambiente de alta disponibilidade
E, talvez, o mais importante: "Vamos poder apresentar um único painel de controle dentro da
experiência da Citrix que irá resultar em um ambiente mais limpo e mais intuitivo, além de um nível mais
alto de produtividade", disse Jones.
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Os Marlins juntam-se a mais de 400 mil organizações - incluindo 99% das empresas da Fortune 100 e
98% das empresas da Fortune 500 - que estão usando a Citrix para impulsionar uma maneira melhor de
trabalhar e obter vantagens de mercado.
Sobre a Citrix
A Citrix (NASDAQ: CTXS) está possibilitando uma maneira melhor de trabalhar com soluções de espaço
de trabalho, rede e análise unificadas que ajudam as organizações a alcançar a inovação, envolver
os clientes e aumentar a produtividade, sem sacrificar a segurança. Com a Citrix, os usuários obtêm
uma experiência de trabalho contínua e a TI possui uma plataforma unificada para proteger, gerenciar
e monitorar diversas tecnologias em ambientes de nuvem complexos. As soluções da Citrix estão
sendo usadas por mais de 400 mil organizações, incluindo 99% das empresas da Fortune 100 e 98% das
empresas da lista Fortune 500.
For Citrix Investors:
This release contains forward-looking statements which are made pursuant to the safe harbor
provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange
Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future
performance. Those statements involve a number of factors that could cause actual results to differ
materially, including risks associated with the impact of the global economy and uncertainty in the
IT spending environment, revenue growth and recognition of revenue, products and services, their
development and distribution, product demand and pipeline, economic and competitive factors,
the Company's key strategic relationships, acquisition and related integration risks as well as other
risks detailed in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes
no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with
respect to the announcements described herein. The development, release and timing of any features
or functionality described for our products remains at our sole discretion and is subject to change
without notice or consultation. The information provided is for informational purposes only and is not a
commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality and should not be
relied upon in making purchasing decisions or incorporated into any contract.
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