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Os funcionários de hoje em dia são móveis e estão forçando o local 
de trabalho a evoluir. À medida que a TI passa de desktops fixos para 
laptops, tablets e smartphones em roaming, muitas organizações 
estão descobrindo que as ferramentas em que antes confiavam não 
são mais suficientes. 
 
Em vez de controlar e proteger diferentes dispositivos em diversas 
plataformas, agora existe uma maneira simples de gerenciá-los em 
um único console. Bem-vindo à era do gerenciamento unificado de 
pontos de extremidade (UEM) - o estilo moderno de gerenciar.

Por que UEM?

Simplicidade

No passado, as organizações precisavam confiar em ferramentas separadas de 
gerenciamento de clientes (CMT) e em tecnologia de gerenciamento de pontos de 
extremidade (EMM) para gerenciar sua infraestrutura de pontos de extremidade. Agora,  
o gerenciamento unificado de pontos de extremidade (UEM) une os recursos do CMT e do 
EMM em uma única solução, permitindo que a TI proteja e gerencie facilmente aplicativos, 
dados e sistemas operacionais em toda a empresa.

Como as ferramentas CMT e EMM têm maneiras significativamente diferentes de trabalhar, 
elas normalmente exigem conjuntos separados de funcionários e treinamento para cada um 
deles. Por outro lado, gerenciar todos os seus dispositivos a partir de uma única ferramenta 
faz mais sentido nos negócios. Não só é mais barato investir em uma ferramenta de 
gerenciamento do que em dois ou três, mas também aumenta significativamente a 
economia operacional, reduzindo a necessidade de recursos humanos e treinamento. Como 
resultado, sua equipe existente pode ser aproveitada para fins mais estratégicos.

Segurança e 
conformidade

Atualizações do sistema 
operacional

Gerenciamento e 
distribuição de 

aplicativos
Configuração de 

aplicativos

Provisionamento e con�guração dos pontos de extremidade

Provisionamento e 
con�guração dos pontos 

de extremidade
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Consistência 

No gerenciamento, consistência, segurança e usabilidade são essenciais para a 
produtividade dos usuários e para a proteção das informações. Até mesmo pequenas 
diferenças não intencionais nas políticas de segurança e de gerenciamento podem deixar 
brechas na infraestrutura que permitem que hackers e malwares penetrem na organização. 
Ter políticas consistentes facilita a identificação, correção e monitoramento de eventuais 
lacunas. A consistência no acesso móvel a aplicativos e informações também é importante 
para a produtividade do usuário. 

Algumas das maneiras como o UEM oferece consistência:

• As abordagens para sistemas, como solução de problemas e serviços de help desk do 
usuário, tornam-se uniformes. 

• Os sistemas operacionais, como o Windows 10 ou o MacOS, possuem interfaces mais 
consistentes em diferentes tipos de dispositivos.

• Os clientes podem gerenciar facilmente seus aplicativos herdados do Windows 32 por 
meio de uma solução UEM fornecida por meio do Citrix Workspace - durante todo o ciclo 
de vida do aplicativo. (por exemplo, instalação de aplicativos, configuração de aplicativos 
e desinstalação, se necessário)

• A geração de relatórios é mais fácil e abrangente, fornecendo percepções profundos 
sobre TI para ajudar a melhorar a usabilidade e a performance.

Gerenciamento amigável do dispositivo 

As ferramentas CMT foram concebidas em um momento em que os desktops, laptops e 
dispositivos eram fixos, corporativamente distribuídos e, na maioria das vezes, conectados 
à LAN corporativa. Como eles precisavam ingressar em um domínio corporativo com 
uma política de grupo para a configuração inicial e o gerenciamento subsequente, o 
usuário normalmente não podia conectar, configurar e atualizar seu próprio dispositivo. A 
manutenção era o trabalho da TI, que agia como o superusuário final. 

Algumas organizações ainda usam soluções CMT e isso significa que a TI gasta muito 
tempo criando de um a alguns conjuntos de imagens de sistema personalizadas e 
forçando-os pela LAN para alguns, dezenas ou centenas de desktops e laptops conectados 
à rede. Com essa metodologia, a integração de novos dispositivos ou a substituição de 
um laptop perdido ou roubado com todos os aplicativos necessários é um processo que 
consome tempo e recursos e que dificulta a produtividade do usuário. 

Como os pacotes de aplicativos CMT são personalizados, gerando pacotes complexos 
de distribuição, eles exigem um nível mais alto de suporte. Por outro lado, as APIs e 
as ferramentas do UEM foram projetadas para oferecer suporte a usuários móveis em 
roaming e sem fio nos dispositivos que escolhem. Eles também significam que:

• Os usuários podem adquirir um dispositivo com um sistema operacional configurado 
pelo fornecedor. Usando um portal corporativo e o aplicativo de configuração do UEM, os 
usuários podem registrar e configurar seus próprios dispositivos através de conexão wi-
fi ou celular - tudo com pouca ou nenhuma ajuda da TI.  

• Os usuários também podem usar um portal de uma loja de aplicativos corporativo para 
baixar e instalar aplicativos pré-aprovados de TI. 

• Quando necessário, a TI pode enviar atualizações para dispositivos globalmente em 
roaming, em nuvem, SaaS e aplicativos virtuais. 

Ir para o índice  
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Segurança e produtividade através da conteinerização

O programa Traga seu próprio dispositivo (BYOD) agora é uma tendência significativa, 
pois oferece uma economia considerável para as organizações. No entanto, a mistura de 
dados entre dispositivos BYOD e dispositivos de propriedade da empresa (COPE) coloca 
as organizações em risco. A containerização é uma das formas pelas quais o UEM permite 
os estilos de trabalho BYOD e COPE. Usando o agrupamento de aplicativos, a criptografia 
e outros métodos semelhantes, a TI pode separar aplicativos e dados corporativos e 
pessoais em cada dispositivo, restringindo ou desativando as interações entre os dois com 
base nas políticas de segurança definidas pela empresa. 

A conteinerização também protege contra malware e evita vazamento de dados (DLP). 
Como os aplicativos e os dados corporativos e pessoais no dispositivo são protegidos 
uns dos outros, qualquer malware baixado por aplicativos pessoais ou por navegação não 
afeta os aplicativos corporativos em contêiner e não pode ser transmitido para a rede 
corporativa quando o dispositivo é conectado. 

Outra maneira da conteinerização proteger contra vazamento de dados é através da 
configuração e aplicação de políticas que regulam a capacidade dos usuários de cortar e 
colar dados de aplicativos corporativos em pessoais, colar ou anexar dados corporativos 
ou arquivos a mensagens de e-mail pessoais e imprimir arquivos contendo dados 
confidenciais. 

Como o Windows 10 é diferente

Com o Windows 10, a conteinerização pode ser feita por meio do gerenciamento 
de direitos digitais através da aplicação da criptografia WIP (Windows Information 
Protection) de todos os aplicativos e dados corporativos. A TI pode aproveitar as políticas 
que impedem os usuários de cortar e colar conteúdo criptografado em aplicativos não 
gerenciados que não usam a criptografia WIP, incluindo o software cliente de e-mail 
pessoal. 

Um UEM criado para funcionar com o Windows 10 ajuda a impulsionar outros recursos 
críticos de gerenciamento e pode:  

• Forçar e aplicar uma série de políticas e configurações

• Aplicar senhas e criptografia em todos os dados baixados de serviços, como o 
SharePoint ou uma rede compartilhada

• Ativar autoinscrição de novos dispositivos por meio do Active Directory do Azure

• Gerenciar aplicativos corporativos provisionados separadamente dos aplicativos 
instalados pelo usuário e distribuir aplicativos do Windows 32 por meio de pacotes.msi

• Impor e implementar atualizações

• Impedir o acesso a sites perigosos

Tudo isso é feito sem ter que tocar no dispositivo que o conecta à LAN corporativa. Além 
disso, qualquer aplicativo do Windows de 32 bits que não possa ser aproveitado dessa 
maneira pode ser instalado em dispositivos móveis por meio de soluções de virtualização 
de desktop.  

Como o macOS da Apple é diferente

Com o sistema operacional High Sierra, a Apple também começou a dar ao sistema 
operacional de desktops a maioria das mesmas APIs de gerenciamento de autoinscrição 
com base em políticas do iOS - e outras virão.

Ir para o índice  
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Citrix Workspace - uma solução UEM para todas as necessidades 

A Citrix oferece uma solução UEM abrangente e integrada para gerenciar várias 
plataformas em dispositivos iOS, Android, Windows 10 e macOS, inclusive desktops, 
notebooks e Chromebooks, além de suporte à ferramentas e dispositivos IoT, como o Citrix 
Workspace Hub e o Alexa for Business. Como parte do Citrix Workspace, o Citrix Endpoint 
Management, antigo XenMobile, combina o UEM com virtualização de aplicativos e de 
desktops, sincronização e compartilhamento de arquivos, serviços seguros de gateway de 
rede, além de aprimoramentos na segurança e na produtividade para o Office 365. 

Uma VPN móvel ajuda a impedir que aplicativos infectados por malware acessem recursos 
por trás do firewall. Fornece também Identificadores de Dispositivos Móveis exclusivos 
atribuídos no nível do aplicativo - não apenas no nível do dispositivo - para monitorar, filtrar 
e bloquear conexões ou dispositivos individuais. Essa integração dá acesso a aplicativos de 
produtividade do Office junto com todos os outros aplicativos de que os usuários precisam 
- inclusive aplicativos legados do Windows, SaaS, aplicativos da Web e móveis - e todos 
estão disponíveis para usuários de uma loja de aplicativos unificada. 

Suporte e segurança

O Citrix Endpoint Management oferecido através do Citrix Workspace dá suporte 
crescente a todas as APIs de gerenciamento corporativo do sistema operacional à medida 
que são introduzidas. Ele também adiciona seus próprios recursos exclusivos que dão 
gerenciamento consistente nos sistemas operacionais dos dispositivos. Inclui recursos de 
criptografia e conteinerização além dos oferecidos pelas APIs do sistema operacional e seu 
próprio kit de ferramentas e SDK para agrupar aplicativos individuais a fim de proteger suas 
informações confidenciais associadas. Isso garante uma experiência contínua e produtiva 
para os usuários, além de proteções consistentes e necessárias para a empresa. 

Citrix Secure Mail 

Um cliente de e-mail corporativo e um gerenciador de informações pessoais com uma 
interface amigável, o Citrix Secure Mail é muito parecido com os clientes de e-mail das 
soluções de cliente de e-mail nativo dos dispositivos - com vários recursos adicionais 
que aprimoram a segurança e a usabilidade em uma configuração corporativa. Com o 
Citrix Secure Mail, todos os e-mails corporativos, contatos e itens de calendário são 
armazenados no dispositivo separadamente dos aplicativos pessoais. Além disso,  
o Secure Mail:

• Pode ser acessado através do single sign-on depois que os usuários fizerem o login no 
Secure Hub

• Oferece autenticação multifatorial, apagamento remoto e criptografia em trânsito e em 
repouso 

• Tem restrições de imposição nos anexos de e-mail, impressão e nas funções cortar e 
colar de informações de outros aplicativos em e-mails

• Integra-se às ferramentas de prevenção contra vazamento de dados (DLP) existentes 
das organizações, que monitoram e restringem o conteúdo enviado em e-mails 
corporativos

Além disso, o Citrix Secure Mail integra-se perfeitamente ao aplicativo móvel Citrix 
Secure Web para que os links da Web de e-mail sejam abertos em um ambiente seguro 
e protegido para minimizar as ameaças. E também se integra ao nosso serviço de 
colaboração de conteúdo, facilitando a incorporação de links nos e-mails em vez de anexar 
arquivos, para um controle mais rígido do compartilhamento de conteúdo. 

Ir para o índice  
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O Citrix Secure Mail também oferece excelentes recursos de conveniência que aprimoram 
a experiência dos usuários, como a visualização da disponibilidade de convidados para 
reuniões e um único toque simples para participar de reuniões on-line.

Citrix Secure Web 

Um navegador seguro que a TI pode usar para colocar políticas e restrições na navegação 
na Web, o Citrix Secure Web é particularmente benéfico ao se conectar à rede corporativa 
e à intranet. As organizações podem aplicar políticas que determinam quais sites os 
usuários podem ou não acessar, quais proxies de firewall corporativo são usados para 
acessá-los e podem analisar e filtrar URLs para garantir sua segurança. Isso ajuda a 
proteger as organizações contra ameaças na web, especialmente quando os usuários 
estão usando redes Wi-Fi públicas.

Citrix Content Collaboration

Antigo Citrix ShareFile, o Citrix Content Collaboration é um aplicativo de compartilhamento 
e sincronização de arquivos móveis seguros, que oferece recursos, segurança e 
gerenciamento de nível corporativo - e é mais conveniente que o Box e o DropBox. Em 
vez de forçar os usuários a armazenar todas as informações na nuvem, as organizações 
podem aproveitar as zonas de armazenamento para armazenar arquivos compartilhados 
no local por trás do firewall, no serviço de nuvem Citrix ShareFile ou em outro serviço de 
armazenamento na nuvem pública da sua escolha. O Citrix ShareFile também:

• Fornece conectores para compartilhamentos de rede do Windows e do Microsoft 
SharePoint, para que os arquivos não precisem ser migrados para outro serviço a ser 
compartilhado

• Oferece uma solução fácil de usar que os novatos podem usar para criar, preencher 
e armazenar aplicativos baseados em formulários móveis em execução em vários 
dispositivos 

• Ajuda as organizações a digitalizar e automatizar fluxos de trabalho e processos manuais 
rapidamente, melhorando a produtividade e eliminando a entrada de dados duplicados e 
a papelada em campo. 

• Integra-se perfeitamente a outros aplicativos de produtividade Citrix e não Citrix

• Aproveita todos os recursos robustos de segurança e gerenciamento do Citrix Endpoint 
Management para proteger dados corporativos 

Aplicativo Citrix Workspace 

Este aplicativo universal dá às equipes acesso centralizado a todos os aplicativos, desktops 
e arquivos web, móveis, SaaS, Windows e Linux - tudo isso em uma única interface fácil de 
usar.

Adotando a IoT com o Citrix Workspace

O Citrix Workspace também estende o gerenciamento de mobilidade para a tecnologia em 
evolução. Os locais de trabalho habilitados para a IoT podem sintetizar dados de diferentes 
fontes para responder às necessidades dos usuários - aumentando a eficiência e a 
produtividade do local de trabalho como resultado. Por exemplo, o software proprietário 
Citrix pode automatizar as funções do espaço de trabalho, como o lançamento de um 
desktop personalizado quando um usuário se aproxima de uma estação de trabalho; 
ajustar a temperatura e a iluminação da sala, iniciar uma reunião virtual quando a 
equipe entrar em uma sala de conferência ou usar beacons para conectar os usuários 
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automaticamente a impressoras próximas. Essa tecnologia emergente garante que sua 
organização esteja pronta para se adaptar rapidamente ao futuro do trabalho.

Levando a sua empresa para frente com o Citrix Workspace

O Citrix Workspace possibilita simplificar, proteger, gerenciar e monitorar todos os tipos 
de pontos de extremidade, aplicativos e software a partir de um único painel. Como 
exclusividade da Citrix, todo o espaço de trabalho possui segurança contextual com 
análises de ponta a ponta na infraestrutura, aplicativos, redes e dispositivos oferecendo 
um monitoramento incomparável. Para seus usuários finais, o Citrix Workspace fornece um 
único ponto de entrada para os aplicativos e dados que precisam para serem produtivos e 
colaborar em qualquer ponto de extremidade. 

Nossa solução UEM completa não só integra o gerenciamento, a segurança e a 
virtualização de aplicativos e desktops e a mobilidade em uma infraestrutura centralizada, 
mas também oferece uma estrutura e IoT de nível corporativo para que sua empresa esteja 
pronta para a tecnologia do futuro. Além disso, nossas tecnologias de nuvem permitem 
flexibilidade para aumentar ou diminuir a infraestrutura de acordo com as necessidades 
da sua empresa em constante mudança. Entregar o UEM via o Citrix Workspace como um 
serviço é a forma mais rápida, simples e flexível de levar com segurança as tecnologias do 
espaço de trabalho digital para a sua organização.

Descubra como podemos ajudar a simplificar a 
administração do seu espaço de trabalho em  
Citrix.com/UEM 
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