Um dia na vida de um
trabalhador remoto

A força de trabalho sempre conectada de hoje exige acesso
seguro instantâneo a aplicativos corporativos, desktops
e dados críticos, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo.

Comutar na
sala de estar
Conheça Chloe, uma executiva ocupada que
trabalha numa empresa importante em Boston.
Ela precisa analisar um relatório crítico do seu
contato no escritório de Hong Kong, onde já é
noite. Ela entra em seu home office e abre o Skype
for Business no seu computador. O Citrix Virtual
Apps (antigo XenApp) entrega o Skype como um
aplicativo virtual, com excelente qualidade de vídeo
e segurança de nível corporativo que protege sua
chamada. Chloe pode analisar com segurança o
documento com seu contato via compartilhamento
de tela sem quaisquer problemas.

37%
dos trabalhadores dos
EUA trabalham em
casa em média dois dias
por mês

Percentagem de
trabalhadores que confiam
em dispositivos móveis
semanalmente:

Aplicativos corporativos
com café

63% 48% 21%
laptops

smartphones

O tráfego está uma bagunça esta manhã no centro de
Boston, então Chloe vai ao café perto da sua casa para
tomar um café com leite. Ela pega seu tablet e conecta
a um Hot Spot Wi-Fi para acessar seu desktop virtual
do Windows 10 e todos os seus aplicativos. Usando
informações de sua chamada anterior com Hong Kong,
ela coloca os últimos retoques em um apresentação
que ela vai fazer esta tarde quando for para Nova York
para uma reunião com um cliente.

tablets

Experiência transparente
siga-me
Chloe tem que parar no escritório antes de seu voo para
revisar a sua apresentação com o seu chefe. Quando ela
abre seu desktop virtual no laptop, ela vê a mesma
apresentação de PowerPoint que estava trabalhando no
café, aberta e esperando por ela. A apresentação e o
resto do seu desktop são exatamente iguais ao que viu
no seu tablet.
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Em média, indivíduos acessam aplicativos,
dados e serviços corporativos em seis
dispositivos de computação diferentes por dia

Acesso Virtual-Desktop
com altitude
A 33.000 pés, Chloe decide trabalhar um pouco, mas
a conexão Wi-Fi a bordo é ruim. Felizmente, ela ainda
pode trabalhar usando seu desktop virtual Citrix, que
potencia a produtividade mesmo em más condições
de rede.

Perdido ... mas encontrado
Chloe pousa em Nova York e está a caminho do cliente
quando se deu conta que deixou seu laptop no avião!
Não há necessidade de entrar em pânico, porque todos
as informações confidenciais - e a sua apresentação residem com segurança no datacenter e não no computador dela. Um laptop emprestado do cliente é tudo
o que é preciso para começar sua apresentação.

Um em
cada 10
laptops são perdidos
ou roubados

Dados rápidos e seguros
A apresentação de Chloe foi um sucesso, mas o cliente ainda
tem algumas perguntas sobre seus investimentos atuais.
Instantaneamente, Chloe acessa com segurança as informações
confidenciais da conta do cliente no seu aplicativo virtual
e responde as perguntas sem ter que esperar voltar para
o escritório.

Vida equilibrada
Desembarcando em Boston, Chloe está exausta, mas se
dá conta que tem tempo suficiente para ir assistir ao jogo
de futebol do seu filho. No intervalo do jogo, ela usa o
aplicativo de e-mail móvel seguro via o software
Citrix Endpoint Management (antigo XenMobile) para
responder a uma pergunta final do cliente de Nova York
e anexa mais alguns dados financeiros importantes que
recebeu de Hong Kong de manhã. Alguns minutos depois,
ela assiste seu filho marcar o gol da vitória.

79%

dos funcionários dizem que
acessar os aplicativos
corporativos remotamente fora
do horário de trabalho
é essencial para aumentar
a produtividade

“Por meio da tecnologia Citrix,
conseguimos dar
impulso à produtividade
e à retenção dos funcionários.”
Warren Arbaitman
IT Manager, Porter Davis
A Citrix Systems agiliza os negócios para a Porter Davis, ARN

Para descobrir como a Citrix pode entregar
acesso remoto seguro para a sua força de
trabalho móvel, visite
more.citrix.com/remoteaccess
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