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Aumentando o nível de exigência na 
virtualização do desktop 

Entenda as considerações importantes e os casos de uso para obter o máximo 
de sua iniciativa de virtualização de desktop 

O ambiente de trabalho moderno continua a evoluir com demandas de 
mobilidade de trabalho aprimoradas, novas iniciativas de uso do próprio 
dispositivo (BYOD) e uma necessidade de uma força de trabalho cada vez 
mais ágil, produtiva e colaborativa. A área de TI precisa equilibrar esses 
requisitos com preocupações contínuas para proteção de dados, 
conformidade e segurança, bem como TCO reduzido e eficiência 
operacional melhorada.  

A Cisco e a Citrix se uniram para fornecer uma solução completa de 
virtualização de aplicativo e desktop que oferece suporte às necessidades 
distintas de diferentes grupos de trabalho, enquanto oferece uma 
experiência para usuário perfeita que é colaborativa, móvel e segura. O 
Cisco VXI Smart Solution com o Citrix XenDesktop combina as tecnologias 
de datacenter, rede e colaboração da Cisco com as tecnologias de 
virtualização de aplicativo e desktop líderes do setor para fornecer maior 
eficiência comercial, produtividade e agilidade, além de permitir um 
ambiente de trabalho excepcionalmente flexível e seguro em qualquer 
dispositivo, em qualquer lugar. 

 

Uma Visão de Mercado de Frost & Sullivan em 
colaboração com a Citrix e a Cisco 
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Introdução 
Nos últimos anos houve uma mudança acentuada na forma com que os funcionários executam tarefas 
de rotina diariamente. Há uma necessidade urgente de novos paradigmas no ambiente de trabalho que 
suportem melhor o modo como os funcionários modernos trabalham usando tecnologias, como reuniões 
remotas, mídia social, comunicações unificadas e colaborações que permitem a eles trabalhar em 
qualquer lugar com qualquer pessoa. Os novos dispositivos pertencentes ao funcionário utilizados no 
ambiente de trabalho para aumentar ou substituir o PC tradicional contribuem para impulsionar a 
evolução do ambiente de trabalho. A verdadeira natureza de nosso trabalho é a constante transformação. 
O trabalho se tornou mais móvel, pessoal e casual em vários dispositivos e locais. Isso se atribui a cinco 

fatores decisivos. 

Figura 1: Fatores que impulsionam a evolução 
no ambiente de trabalho na era pós-PC  

Consumerização de TI: A proliferação 
de vários dispositivos de usuário final é 
rápida, provando ser um fator 
determinante, especialmente no acesso 
aos recursos de TI corporativos. Além 
de utilizar dispositivos padrão fornecidos 
pelo departamento de TI, os 
funcionários têm uma forte preferência 
pelo uso de dispositivos de endpoint, 
como notebooks, tablets e smartphones. 
Para os gerentes de TI, a tendência 
"traga seu próprio dispositivo" (BYOD) 
que leva a várias estratégias e suporte 
de dispositivos, enquanto apresenta 
novas oportunidades, expôs um campo 
minado em potencial de complexidades 
enquanto eles procuram alinhar os 
requisitos de usuário em 
desenvolvimento com as demandas de 
segurança e conformidade.  

Adoção cada vez maior da computação em nuvem: Os serviços em nuvem estão passando por um 
momento importante e obtendo e atingindo proporções expressivas em um número cada vez maior de 
empresas, gerando novos desafios para a equipe de TI. Os gerentes de TI estão percebendo o aumento 
na pressão da gerência superior para adotar os serviços em nuvem, o que pode trazer vários benefícios. 
Muitos departamentos de TI veem o ambiente de trabalho do usuário final e os serviços de comunicação 
como um candidato de caso de uso inicial para a adoção do serviço de nuvem.  

Fonte: Frost & Sullivan 
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Força de trabalho móvel e global cada vez maior: A mobilidade da força de trabalho está se 
mostrando atraente para as empresas que acreditam que, liberando o funcionário das restrições do local 
de trabalho físico, elas podem atrair melhores talentos e aumentar a produtividade independente do local. 
A maioria dos usuários hoje também exige acesso à informação em qualquer lugar, a qualquer hora, 
alinhados ao surgimento dos novos estilos de trabalho e a uma força de trabalho móvel global cada vez 
maior. Essas tendências estão levando a área de TI a encontrar formas seguras e confiáveis para 
oferecer um ambiente de trabalho completo. 

Centralização da infraestrutura de TI: As arquiteturas de TI corporativas estão testemunhando a 
centralização crescente. O que começou principalmente como um meio de gerar eficiências de custo 
através de um modelo de preço baseado em utilitário evoluiu; essa mudança agora está afetando o 
modo como a área de TI é providenciada e oferecida em organizações ao redor do mundo atualmente. 

Economia de energia/ecológica: A área de TI ecológica está se tornando uma importante consideração 
cada vez maior não apenas para as empresas, mas também para os usuários. As empresas hoje estão 
altamente concentradas na eficiência dos custos e ser ecológico ajuda a reduzir os custos de TI. Os 
usuários também estão ficando preocupados com seu impacto no ambiente. 

Além disso, a rápida evolução de preferências do usuário final, padrões de uso e tecnologias 
revolucionárias converteu o gerenciamento de terminais em um exercício complexo para departamentos 
de TI, gerando novos desafios para os gerentes de TI.    

Figura 2: Desafios no gerenciamento de vários terminais atuais 

 

Fonte: Frost & Sullivan 

The Virtualization Experience Infrastructure (VXI) Smart Solution 

O Cisco VXI Smart Solution com Citrix XenDesktop é o primeiro do seu tipo no mercado. Com o VXI, o 
Cisco e a Citrix estão colaborando para ajudar as empresas a acelerar a adoção bem-sucedida de 
estratégias de ambiente de trabalho virtual de modo que possam alcançar o valor de negócios em 
potencial integral. A solução combinada lida com uma visão comum do ambiente de trabalho dinâmico e 
visa fornecer software, rede de ponta a ponta e plataforma de virtualização necessários para capacitar os 
departamentos de TI para navegar no ambiente atual de negócios que mudam rapidamente. O Cisco VXI 
é um pilar importante da estratégia Cisco Unified Workspace que fornece um conjunto de arquiteturas e 
serviços que ajudam a área de TI a permitir acesso apropriado a todos os aplicativos, dados e serviços 
de comunicações, fornecidos de forma virtual (como no VXI) ou nativa. 
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Criando com base na capacidade da Cisco em redes, datacenter e colaboração e a capacidade da Citrix na 
virtualização e no fornecimento de virtualização de aplicativo e desktop, a solução combinada ajuda as 
empresas a implantar de maneira fácil e econômica os ambientes de trabalho virtuais em todos os PCs, 
Macs, tablets, smartphones e thin clients pertencentes à organização ou, como alternativa, aos funcionários 
e parceiros. A solução também aumenta o nível de exigência expandindo o conjunto de estilos de trabalho 
de uso e grupos de trabalho que podem ser suportados - desde simples desktops virtuais a ambientes de 
trabalho sofisticados que também oferecem suporte a mídia avançada, voz e vídeo. Reunindo as 
arquiteturas de colaboração e desktop virtual, não apenas os usuários podem ter uma experiência de 
desktop superior, como também podem ter uma experiência superior de voz, vídeo e colaboração.  

O Cisco VXI Smart Solution oferece uma experiência de virtualização de aplicativo e desktop flexível, 
segura e perfeita. 

Figura 3: Principais características do Cisco VXI Smart Solution 
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V (5) Principais considerações durante o planejamento para 
virtualização de desktop 
Figura 4: Cinco considerações importantes durante o planejamento da virtualização de desktop 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem da Cisco e Citrix traz os seguintes 
benefícios que tornam mais forte a proposta de 
virtualização de desktop para acesso seguro e 
conformidade. 
• Conectividade segura e autenticação de 

vários fatores – Usando o Cisco VXI Smart 
Solution com o Citrix XenDesktop, os 
departamentos de TI podem evitar que os dados 
saiam do datacenter. O Citrix XenDesktop visa 
proteger dados críticos com conectividade 
segura e autenticação de vários fatores para 
garantir que somente usuários autorizados se 
conectem com aplicativos e dados 
especificados. Há segurança aprimorada de 
dispositivos, aplicativos e dados com soluções 
de smartcard validadas, a Cisco ASA oferece 
login único (SSO) para o Citrix Receiver para 
obter acesso remoto mais simples. 

• Tráfego protegido entre máquinas virtuais – 
O Cisco Nexus 1000V e o Cisco VSG protegem 
o tráfego entre VMs e permitem a segmentação 
e o isolamento de desktop do usuário com o uso 
de aplicativos críticos. Isso permite maior 
controle de quais grupos de trabalho diferentes 
têm permissão para acessar e oferece proteção 
maior contra ataques.  

• Acesso seguro a qualquer hora em qualquer 
lugar – O Cisco AnyConnect Secure Mobility e o 
Cisco ASA fornecem conectividade segura 
'sempre ativa' para ambientes de desktop 
virtuais, oferecendo controle e aplicação de 
política contínua definida pela área de TI.  

• Aplicação de política flexível – O controle de 
acesso baseado na função com o Cisco ISE, 
fornece a visibilidade de acordo com a 
identidade do usuário, tipo de dispositivo e 
postura para permitir controle e aplicação com 
base na política granular para dispositivos 
virtuais nativos e BYOD.  

• Gerenciamento de instância simples com 
Citrix XenDesktop – Isso permite que os 
departamentos de TI separem dispositivo, 
sistema operacional, aplicativos, dados e 
configurações do usuário para manter imagens 
mestre de cada um. Essa capacidade reduz 
significativamente o trabalho contínuo de 
aplicação de patches e manutenção, e os 
usuários executam aplicativos e imagens de 
sistema operacional aprovados que tenham 
patches e configurações de segurança 
aprovados de forma centralizada. 

X (10) Casos de uso de virtualização de desktop comum: Motivações de 
negócios e tecnologia para considerar uma estratégia de desktop virtual 
Esta seção explora os dez casos de uso comuns de virtualização de desktop para entender os desafios com 
ambientes de desktop tradicionais e como a virtualização de desktop atende às exigências de negócios, usuários 
finais e gerentes de TI. 

Caso de uso nº 1 - Como assegurar acesso seguro e 
conformidade 

As organizações enfrentam diversos requisitos reguladores para 
manter as informações privadas e confidenciais com acesso 
controlado. Isso é ainda mais importante hoje, considerando as 
instâncias mais recentes de ataques a dados semelhantes 
armazenados com grandes organizações globais e a tendência de uso 
em dispositivos gerenciados não corporativos. A segurança não é 
limitada ao acesso de informações confidenciais; ela também reúne 
malware que é altamente comum hoje em dia. 
Conformidade é uma necessidade importante para as empresas. A 
maioria delas precisa aderir a vários requisitos reguladores locais e 
internacionais - isso pode incluir requisitos de setor, estado ou país.  

Desafios típicos e principais considerações 
Como as organizações procuram a virtualização de desktop para obter 
acesso seguro e conformidade, os executivos de TI devem considerar: 

• Os dados de usuário centralizado são convertidos em um ponto de 
falha para um ataque externo nos sistemas de TI da organização. É 
essencial ter medidas de segurança significativas em torno disso. 

Impulsionadores da virtualização de desktop para acesso seguro 
e conformidade 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de TI 
a capacidade de: 

• Aprimorar a detecção e o isolamento de ameaças – Como 
todos os dados residem centralmente, é mais fácil detectar 
ameaças ou malware e isolá-los eliminando as chances de 
expansão do vetor da ameaça. Os usuários são capazes de 
acessar apenas o conteúdo identificado como seguro a ser usado 
pelas soluções de segurança no local. 

• O controle completo sobre terminais reduz o risco – A 
virtualização de desktop transfere o controle de terminais para TI. 
Com todos os dados passando por túnel através de uma rede 
segura e pelo firewall da organização, a equipe de TI pode 
restringir o uso e gerenciar melhor os riscos de segurança em 
potencial. Além disso, a perda de dados por meio de unidades 
físicas é eliminada. O monitoramento de atividade do aplicativo 
também pode ser ativado por meio da centralização de controle. 
O acesso à rede para BYOD ainda precisa ser controlado 
cuidadosamente para evitar riscos associados. 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem de VXI traz os seguintes benefícios para 
as empresas que incentivam o BYOD: 

• O Cisco VXI com o Citrix XenDesktop permite 
uma estratégia do tipo qualquer dispositivo, 
em qualquer lugar – oferecendo suporte a uma 
combinação de dispositivos pertencentes à 
empresa e ao usuário para acessar dados e 
comunicações com a mesma experiência de 
usuário superior. A empresa pode oferecer 
suporte para usuários com thin clients, como 
Cisco VXC e qualquer combinação de clientes 
móveis Android, Windows e Apple Mac ou iOS. 
Além disso, os funcionários podem usar seus 
próprios laptops, tablets e smartphones.  

• O Citrix Receiver, o Cisco AnyConnect e o 
Cisco Jabber oferecem suporte a vários 
dispositivos – para permitir acesso seguro a 
desktops, aplicativos e dados corporativos em 
diversos dispositivos que incluem laptops, 
tablets e smartphones, independentemente da 
plataforma em que são executados. A Cisco tem 
trabalhado com a Citrix para permitir suporte 
expandido do Cisco Jabber para o Citrix 
XenDesktop, que permite o suporte de 
colaboração para um grande número de 
dispositivos. 

• Gerenciamento centralizado com o Citrix 
XenDesktop – ao utilizar o XenDesktop, as 
funções de gerenciamento de dispositivos são 
altamente centralizadas. Por exemplo, se um 
aplicativo precisa ser atualizado, os 
administradores precisam apenas atualizar os 
servidores, e não cada dispositivo do cliente, 
economizando tempo e dinheiro da organização. 
Isso também resolve problemas de 
compatibilidade de software, além de 
preocupações com a segurança. 

• Cisco SecureX e Cisco Identity Services Engine 
(ISE) para proteger o controle de acesso do 
BYOD – o Cisco ISE fornece segurança integral de 
acesso à rede e gerenciamento de políticas 
permitindo que somente dispositivos autorizados e 
limpos acessem a rede por meio de aplicação da 
política de segurança do terminal e suporte a 
correção. 

• Implementação de política ágil – Todas as alterações nas 
políticas de TI podem ser instantaneamente implementadas com 
a virtualização de desktop. A equipe de TI precisa replicar a 
política em todos os modelos de desktop e elas assumem efeito 
imediato. 

• Garanta a conformidade – Com a virtualização de desktop, 
garantir a conformidade é mais fácil porque todos os sistemas 
são centralizados no datacenter. A aplicação de controles e 
políticas para garantir a conformidade pode ser centralmente 
implementada em todas as VMs de terminal. Além disso, uma 
infraestrutura de datacenter robusta fornece recursos de proteção 
de dados, recuperação de negócios e recuperação de desastres, 
essenciais para a conformidade reguladora.  

Caso de uso nº 2 - Como ativar o BYOD (Traga seu próprio 
dispositivo) e dispositivos de TI com suporte 

O conceito de Traga seu próprio dispositivo (BYOD) está ganhando 
impulso, pois a maioria das organizações percebe os benefícios em 
potencial nos termos de economia de custo, aprimoramentos de 
produtividade e flexibilidade que podem ser obtidos permitindo que os 
funcionários utilizem seus próprios dispositivos, como tablets e 
smartphones para fins de negócios, além dos dispositivos padrão 
fornecidos pela área de TI. Essa transformação é sempre orientada 
pela equipe de gerenciamento sênior, deixando as equipes de TI com 
pouca escolha, mas capazes de oferecer suporte à transformação. De 
acordo com o índice de uso de dispositivo pessoal da Citrix Systems, 
92 por cento das organizações de TI estão cientes de que os 
funcionários utilizam seus próprios dispositivos no ambiente de 
trabalho. 94 por cento pretendem ter uma política de BYOD formal em 
vigor até meados de 2013, até 44 por cento do que existe hoje. 

Desafios típicos e principais considerações 
Como as organizações abordam a virtualização de desktop para 
permitir o BYOD, os executivos de TI devem considerar: 

• Proteção de dados corporativos - A proteção de dados 
corporativos é uma preocupação importante das equipes de TI 
ao abrir seus sistemas de TI para acessar várias plataformas 
pertencentes ao usuário.  

• Preocupações com a compatibilidade - Com mais usuários 
utilizando seus próprios dispositivos, um grande número de 
plataformas distintas está se tornando parte dos sistemas de TI 
corporativos, criando um número crescente de problemas de 
compatibilidade para que a equipe de TI resolva. 

• Expansão de suporte de TI - Os usuários esperam que as 
equipes de TI corporativas ofereçam suporte para os dispositivos 
que eles podem usar para fins de negócios. Com o BYOD as 
equipes de TI podem ser responsáveis por oferecer suporte a um número maior de plataformas e dispositivos.  
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• Processo e pessoas: O BYOD envolve tanto pessoas e processo quanto tecnologia. As empresas precisam 
claramente entender as implicações legais e comerciais da transição e ter os processos adequados para apoiar 
a iniciativa. As pessoas precisam ser treinadas de maneira adequada no uso apropriado também.   

Impulsionadores da virtualização de desktop para o BYOD 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de TI: 

• Um único ambiente corporativo seguro: A virtualização permite que as empresas forneçam desktops e 
aplicativos para dispositivos de usuários diretamente do datacenter. Como os dados são armazenados no 
datacenter, e não no dispositivo cliente, isso aprimora a segurança e adere ao controle corporativo. 

• Gerenciamento centralizado: Os desktops virtuais permitem gerenciamento centralizado, e o fato de os 
aplicativos serem executados independentemente da plataforma cliente resolve uma grande parte dos 
problemas de compatibilidade e gerenciamento de dispositivos para as equipes de TI, ajudando a aprimorar a 
produtividade. Além disso, como o desktop é executado centralmente, a área de TI pode manter o desktop 
corporativo e deixar o suporte dos BYODs para os próprios usuários. 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
para a continuidade empresarial. 
• Independência da plataforma e do 

dispositivo – A Citrix e a Cisco trabalham 
com uma ampla variedade de parceiros que 
oferecem suporte a diversos dispositivos de 
usuário final, sistemas operacionais do 
cliente e aplicativos, dessa forma, oferecendo 
aos clientes flexibilidade na implantação e 
substituição de dispositivos perdidos ou 
roubados. 

• Fornecendo a "experiência de usuário 
avançada" – Embora a maioria dos 
fornecedores tenda a tratar da experiência do 
usuário de um ponto de vista do ambiente de 
trabalho, o Cisco VXI pode oferecer uma 
experiência de usuário avançada que 
incorpore comunicações unificadas nos 
ambientes de virtualização de desktop e 
aplicativo. No caso de um desastre, os 
usuários conseguem ter acesso não somente 
a seus ambientes computacionais, também 
às mensagens, voz e vídeo que lhes permite 
colaborar e solucionar problemas de 
negócios críticos. 

• Fornecimento de desktop sob demanda 
com o Citrix XenDesktop – Com o FlexCast 
e o Receiver, as empresas podem fornecer 
serviços sob demanda que podem ser 
acessados de PCs tradicionais, Macs, thin 
clients, smartphones e tablets. Isso garante 
que os desktops possam ser acessados de 
vários locais e dispositivos, permitindo 
recuperação de desastres e continuidade 
empresarial. 

• Recuperação de datacenter – Nas 
interrupções do datacenter, as tecnologias de 
recuperação de desastre e interconexão de 
data center podem ajudar a colocar os 
desktops virtuais on-line rapidamente. 

• Serviços e suporte completos – O Cisco 
Allied Service para VXI fornece aos clientes 
um único ponto de contato para suporte 
técnico no conjunto de soluções do VXI, 
incluindo produtos de terceiros. O benefício 
desse serviço é que ele evita que o cliente 
se aborreça solucionando problemas e 
coordenando a resolução de problemas 
dentro de sua infraestrutura de virtualização 
de desktop.  

Caso de uso nº 3 - Como assegurar a recuperação de 
desastre e o planejamento da continuidade empresarial 

Orientado pela conformidade reguladora e como consequência de 
desastres naturais, como o terremoto japonês e a inundação de 
Queensland, o planejamento da continuidade empresarial surgiu 
como uma importante prioridade para os executivos de TI. Permitir 
acesso a desktops, aplicativos e serviços corporativos em uma base 
24 x 7 x 365 é um grande desafio em razão da complexidade dos 
ambientes de TI e da probabilidade de desastres inesperados.    

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam na virtualização uma garantia do 
planejamento da continuidade empresarial e recuperação de 
desastre, estas são algumas considerações a serem observadas: 

• Embora a importância de uma infraestrutura de datacenter 
avançado e do planejamento de DR tenha aumentado cada vez 
mais agora que aplicativos e dados corporativos e do usuário 
residam no datacenter, o backup e a recuperação do desktop 
são muito mais simples e menos dispendiosos do que os 
aplicativos corporativos tradicionais. As organizações precisam 
pensar sobre a resiliência de serviços de aplicativo/dados e de 
comunicações para garantir a produtividade continuada do 
negócio. 

• Construir um caso de negócios para o Planejamento de 
continuidade empresarial (BCP) e fornecer um modelo de ROI 
sólido pode ser sempre um desafio para muitas organizações. 

• No caso de um provedor de serviços que forneça VDI como um 
serviço, os problemas de confiança, conformidade e domínio 
dos dados assumem importância elevada. 

Impulsionadores da virtualização do desktop para a 
continuidade empresarial 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de 
TI a capacidade de: 

• Ambiente de trabalho "Sempre ativos" – A centralização de 
desktops assegura que os ambientes de trabalho estejam 
disponíveis em qualquer lugar. Se a infraestrutura do datacenter 
estiver sendo executada em um modo redundante (com centros 
primários e de backup), os recursos de TI ficarão disponíveis 
para os funcionários sob demanda, em qualquer dispositivo, 
mesmo no caso de desastres. 

• Aderência à conformidade – Tornando os sistemas críticos 
disponíveis em uma base contínua, as organizações serão 
capazes de cumprir as diretrizes de controle corporativo 
relacionadas à disponibilidade da infraestrutura crítica.  
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
que tornam mais forte a proposta de virtualização 
de desktop para funcionários móveis. 

• Em qualquer lugar, a qualquer hora, em 
qualquer dispositivo acesse com o Citrix 
XenDesktop e o Receiver – O Cisco VXI 
Smart Solution com o Citrix XenDesktop 
fornece a desktops e aplicativos os serviços 
sob demanda que podem ser acessados de 
PCs tradicionais, Macs, thin clients, 
smartphones e tablets. A solução permite 
mobilidade ao usuário e produtividade 
elevada ao funcionário. 

• Soluções do Cisco Collaboration com o 
Jabber – O conjunto de soluções de 
colaboração da Cisco também está disponível 
em uma ampla variedade de dispositivos para 
usuário final fixo e móvel. A capacidade de 
usar tablets e smartphones para as sessões 
de colaboração de vídeo avançado se tornou 
importante para executivos e equipes de 
vendas. O suporte do Cisco Jabber para Citrix 
XenDesktop expande a variedade de serviços 
que pode ser habilitada por meio da solução. 

• Acesso seguro com Citrix XenDesktop – e 
Cisco – O AnyConnect e o Cisco ASA podem 
oferecer de forma rápida e segura aplicativos 
individuais ou desktops completos para que 
os usuários utilizem dispositivos móveis em 
diferentes redes sem fio. 

• Otimização de desempenho com o Cisco 
WAAS – Por meio da parceria com a Citrix, o 
Cisco WAAS otimiza o desempenho do 
protocolo Citrix HDX incluindo o suporte de 
MultiStream para usuários móveis através de 
compressão, cache e priorização de tráfego. 

• Controle de política baseado no local com 
o Cisco ISE – assegura que as regras de 
segurança e conformidade possam ser 
aplicadas com base no uso do dispositivo e 
no local. 

• Produtividade continuada – Garantindo o acesso continuado 
aos aplicativos, comunicações e dados, as empresas podem ser 
resilientes durante interrupções naturais ou ocasionadas pelo 
homem, minimizando desse modo qualquer perda de receita em 
potencial. A virtualização de desktop permite que as 
organizações de TI recuperem rapidamente os ambientes de 
desktop do usuário e os ative novamente em um novo dispositivo. 
No caso em que o transporte é afetado ou um escritório está 
fechado, os usuários ainda podem acessar seu trabalho a partir 
de um local remoto.  

• Recuperação rápida de desastres – As organizações têm uma 
opção de aplicar uma abordagem tradicional para realizar a 
computação sob circunstâncias normais e podem utilizar um 
provedor de serviços externo durante os desastres. Essa 
abordagem híbrida garantirá o acesso aos ambientes de trabalho 
"conforme necessário" enquanto permite aos usuários dentro de 
uma fração de tempo acesso ao mesmo desktop e aos 
aplicativos a que eles estavam acostumados.  

Caso de uso nº 4 - Capacitação de funcionários móveis e 
aprimoramento da produtividade do usuário 

Os ambientes de trabalho mudaram de forma significativa na última 
década. Não trabalhamos mais somente em nossas mesas em um 
escritório central, nós também trabalhamos em saguões de 
aeroportos, em casa e nos quartos de hotel. Mais de 25% da força de 
trabalho em uma empresa comum podem ser definidos como móveis 
(por exemplo, eles gastam mais de um quinto de seu tempo fora do 
escritório).  
A necessidade de capacitar essa força de trabalho com o mesmo 
conjunto de ferramentas, aplicativos e comunicações como se eles 
estivessem no escritório se tornou uma importante prioridade para 
garantir a produtividade do funcionário e a agilidade da empresa. 
Muitos dos funcionários móveis são executivos seniores e equipes de 
venda para quem é importante estar conectado com os aplicativos e 
as ferramentas de colaboração da empresa para o negócio. 
Os executivos de TI precisam estar aptos a fornecer as necessidades 
de mobilidade desses usuários permitindo a mobilidade do ambiente 
de trabalho completo nos dispositivos e locais e, além disso, em 
alguns casos, gerenciar e oferecer suporte aos próprios dispositivos 
móveis.  

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam a virtualização do desktop para funcionários móveis, a área de TI deve manter em 
mente que: 

• A necessidade de uma experiência no ambiente de trabalho móvel consistente em diferentes dispositivos 
pertencentes à empresa e ao funcionário. 

• A latência elevada ou incapacidade de usar ferramentas de colaboração avançadas pode se tornar um desafio 
maior. 
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• Os funcionários móveis são usados para tempos de resposta rápida nos aplicativos de desktop e, 
consequentemente, a latência no acesso do aplicativo se tornará contraprodutiva para os usuários.  

• Os executivos de TI precisam considerar a opção do dispositivo móvel pertencente ao usuário ou pertencente à 
empresa, dependendo da natureza e frequência do acesso móvel. Os dispositivos pertencentes à empresa 
podem ser gerenciados de maneira melhor e mais segura.  

Impulsionadores da virtualização de desktop para funcionários móveis 
Neste cenário, a virtualização de desktop é uma boa solução para os funcionários móveis, pois ela oferece: 

• Experiência de aplicativo consistente – Quando os funcionários móveis alternam entre seu desktop/laptops 
e seus dispositivos móveis ou tablets, a virtualização de desktop pode assegurar uma experiência de desktop e 
de aplicativo consistente para os usuários.  

• Acesso seguro aos aplicativos – A virtualização de desktop permite que os aplicativos sejam acessados pelo 
usuário autorizado, e as políticas de segurança da empresa sejam aplicadas em qualquer dispositivo de 
conexão. 

• Ambiente de trabalho virtual unificado a qualquer hora, em qualquer lugar – A virtualização de desktop 
permite que os usuários acessem seus desktops, aplicativos e dados a qualquer hora, em qualquer lugar. Os 
usuários podem estar fora do escritório, em um local remoto (como o escritório de um cliente, um saguão de 
aeroporto, em casa ou no quarto do hotel) e ainda acessar a mesma experiência do ambiente de trabalho.  
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
que tornam mais forte a proposta de virtualização 
de desktop para a produtividade da equipe de TI. 

• Simplificar operações de infraestrutura – O 
Cisco UCS oferece gerenciamento de 
infraestrutura unificado que agiliza o 
provisionamento de desktop de servidor e 
virtual – oferecendo suporte para até 30.000 
desktops virtuais em um único domínio de 
gerenciamento. Isso permite implantação mais 
rápida de desktops virtuais e de servidor. Além 
disso, a arquitetura computacional unificada 
resulta em muito menos servidores, switches e 
cabos de gerenciamento, novamente 
aumentando as eficiências operacionais. 

• O FlexCast permite que os departamentos 
de TI atendam às demandas do usuário 
com facilidade – A tecnologia do Citrix 
FlexCast fornece uma variedade de opções 
de desktop que podem ser personalizadas 
para atender às necessidades de usuários 
específicos ou grupos de usuários com 
necessidades de desempenho e 
personalização distintas. Com a tecnologia 
FlexCast, os departamentos de TI podem 
distribuir qualquer tipo de desktop e aplicativo 
virtual, hospedado ou local, físico ou virtual, 
cada um especificamente criado para atender 
às necessidades de desempenho, segurança 
e flexibilidade de cada usuário. 

• Estâncias únicas aprimoram o 
gerenciamento – Com o Citrix XenDesktop, 
os departamentos de TI podem gerenciar 
instâncias individuais de cada sistema 
operacional, aplicativo e perfil de usuário e, 
em seguida, reuni-los dinamicamente para 
aumentar a agilidade dos negócios e 
simplificar muito o gerenciamento dos 
desktops. A arquitetura aberta do Citrix 
XenDesktop permite que os clientes adotem 
facilmente a virtualização de desktops 
utilizando qualquer hipervisor, 
armazenamento ou infraestrutura de 
gerenciamento. 

 Tempo de produtividade mais rápido e 
agilidade de negócios melhorada – Os 
clientes podem realizar uma implantação de 
servidor e provisionamento de desktop virtual 
mais rapidamente com os terminais 
XenDesktop, Cisco UCS, Cisco VXC. . Eles 
serão capazes de provisionar milhares de 
ambientes de trabalho em minutos com 
clonagem rápida baseada no armazenamento 
e perfis de serviços de servidor.  

 

Caso de uso nº 5 - Aprimoramento da produtividade da 
equipe de TI e simplificação do gerenciamento de TI 

A equipe de TI dentro das empresas geralmente é dividida em muitas 
disciplinas, como servidor, desktop, comunicações, rede etc. À 
medida que o tamanho da infraestrutura da organização cresce, o 
mesmo ocorre com suas necessidades na equipe de TI. Isso 
prejudica os recursos organizacionais e torna o gerenciamento diário 
complexo. As organizações também precisam manter a equipe de TI 
produtiva variando ciclos de departamento e atendendo solicitações.  

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam a virtualização do desktop para a 
produtividade da equipe de TI, a área de TI deve manter em mente que: 

• A virtualização de desktop altera a infraestrutura de TI de modo 
significativo, e as disciplinas de TI que eram distintas precisam 
trabalhar mais próximas para garantir o desempenho. 

• Durante a implementação da virtualização do desktop, pode ser 
necessário que a equipe de TI aprenda novas habilidades em 
razão da introdução de novos conceitos e da integração de 
vários aspectos de TI. 

Impulsionadores da virtualização de desktop para a 
produtividade da equipe de TI 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de 
TI a capacidade de: 

• Centralizar suporte: Em um ambiente não virtual, as equipes 
de suporte de TI geralmente estão localizadas em cada filial 
para atender às solicitações dos usuários locais. Um ambiente 
do VXI reduz a necessidade da equipe de suporte local com 
uma arquitetura centralizada. Isso permite que a equipe de 
suporte fique na matriz de uma empresa para gerenciar 
facilmente as imagens de desktop virtual e as solicitações de 
serviço em locais remotos. 

• Centralizar a aquisição: A aquisição de hardware e software de TI 
geralmente é feita de acordo com as políticas locais ou regionais de 
cada organização. Ocasionalmente isso pode ser um desafio em 
termos de compatibilidade de aplicativo ou hardware e reduzir a 
eficiência de TI. Com o VXI, todos os requisitos de TI podem ser 
adquiridos por um local central, aumentando a homogeneidade e 
simplificando o processo de aquisição. 

• Centralizar a manutenção: Com a virtualização do desktop, o 
hardware do cliente é consideravelmente simplificado, enquanto 
o software pode ser gerenciado de um local central com mais 
controle e precisão. Isso economiza tempo e reduz a 
necessidade de haver uma grande equipe de TI para lidar com 
várias chamadas do helpdesk. O tempo poupado pode ser 
reatribuído para atividades que sejam mais produtivas. 
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Caso de uso nº 6 - Migração para Windows 7 

Quando as empresas buscam atualização para o Microsoft Windows 7 
para aproveitar seus recursos mais recentes, segurança aprimorada e 
simplicidade, surgem duas preocupações importantes: custo e 
complexidade. A atualização de um sistema operacional geralmente 
requer uma atualização de hardware de PC, que pode ser muito cara, 
além de exigir que todos os aplicativos existentes sejam testados no 
novo sistema operacional para garantir compatibilidade máxima.  
Isso é necessário para garantir que o novo sistema operacional possa 
executar aplicativos antigos ou personalizados com desempenho 
melhor.  

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam a virtualização de desktop para migração 
para Windows 7, a área de TI deve manter em mente que: 

• O licenciamento do Windows para virtualização de desktop 
precisa ser considerado com cuidado a fim de garantir que as 
comparações de custo da iniciativa sejam precisas. Mudar para 
uma solução de desktop virtual requer uma reorientação da 
expectativa dos usuários e sua interação com o sistema.  

Impulsionadores da virtualização de desktop para a migração 
para Windows 7 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de TI 
a capacidade de: 

• Reduzir custos em longo prazo – Com o VXI, as máquinas 
cliente não precisam mais ser sistemas de desktop completos. 
Thin ou zero clients que são diretamente conectados a um 
datacenter centralizado podem ajudar a reduzir custos de 
hardware em longo prazo por uma quantia significativa. Isso 
estende o ciclo de atualização de hardware que geralmente é 
necessário durante a atualização do sistema operacional. Além 
disso, com o desktop sendo executado no datacenter, o uso de 
um sistema de desktop legado não afeta o desempenho. 

• Virtualização de aplicativo – Mudar aplicativos de uma versão 
anterior do Windows pode ser um desafio, especialmente durante 
o uso de aplicativos personalizados que requerem versões de 
software mais antigas. Ao mudar para um ambiente virtual, as 
empresas têm a opção de virtualizar aplicativos existentes, o que 
elimina a dependência de aplicativos do sistema operacional 
subjacente. Os usuários são capazes de executar aplicativos 
mais antigos, como Internet Explorer 6, que ocasionalmente é 
necessário durante a execução de software criado pelo cliente. 

• Administração e gerenciamento centralizados – Mudar para 
um desktop virtual separará o hardware subjacente do software. 
Isso torna mais fácil lidar com problemas de software e hardware 
e fornece a capacidade de executar uma única imagem do 
Windows 7 em diferentes tipos de hardware. 

Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
que tornam mais forte a proposta de virtualização 
de desktop para a migração para Windows 7. 

• Hospedagem de desktop virtual com 
Windows 7 de alta densidade –  O 
Windows 7 necessita de requisitos elevados 
de processamento e memória com base no 
hardware subjacente. Os processadores 
Cisco UCS Intel Xeon estendem a memória e 
o resultado da estrutura unificada em uma 
infraestrutura balanceada para oferecer 
suporte a centenas de desktops virtuais com 
Win 7 em um único servidor. 

• Thin clients com suporte para mídia 
avançada para Windows 7 – Terminais 
Cisco Virtualized Experience Client (VXC) 
disponíveis em vários formatos. Eles incluem 
zero clients integrados em um telefone IP 
para thin clients que unificam desktops 
virtuais, voz e vídeo, todos em um 
dispositivo. Para clientes móveis, como um 
smartphone ou tablet, o Cisco Jabber pode 
ser usado no dispositivo local para oferecer 
experiência de colaboração integrada. Isso 
fornece uma grande flexibilidade na 
implantação do Windows 7 de acordo com as 
necessidades do usuário e também melhora 
a motivação com o uso de soluções 
atualizadas. 

• Fornecimento completo do desktop com 7 
com o Citrix XenDesktop – Os usuários 
podem obter uma experiência de alto 
desempenho no Windows 7 via PC, Mac, 
smartphone, iPad, netbook ou thin client, e os 
desktops podem acompanhar os usuários de 
dispositivo para dispositivo – até mesmo 
naqueles que eles usam em sua vida pessoal - 
enquanto mantêm segurança e isolamento 
completos. 

• O Citrix XenDesktop separa aplicativos do 
SO e hardware – A separação permite que a 
área de TI assegure a migração rápida para 
o Windows 7 eliminando a necessidade de 
atualizar os dispositivos do usuário final. 
Além disso, a capacidade do Citrix de 
executar aplicativos com base na sessão 
permite que os usuários executem aplicativos 
incompatíveis no servidor. Por exemplo, com 
o XenDesktop as organizações podem 
executar aplicativos de 16 bits em um 
ambiente Windows 7 de 64 bits. 
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• Reduzir o tempo do processo de implementação – A 
implementação de um novo sistema operacional requer tempo 
significativo em razão do teste extensivo necessário, bem como a 
implementação de atualizações em centenas de desktops. Com a 
virtualização do desktop, esse processo é muito simplificado em 
razão de sua arquitetura centralizada e atualizações que podem 
ser implementadas todas de uma vez. 

Caso de uso nº 7 - Capacitação da filial 

As infraestruturas de TI nas filiais, incluindo escritórios regionais, lojas 
de varejo, bancos e agências remotas podem fornecer aos usuários 
boa disponibilidade e desempenho de aplicativo, mas o 
gerenciamento de um ambiente de TI distribuído pode ser complexo e 
caro. Um ambiente de TI distribuído também aumenta o risco à 
segurança por perda de informações, se os controles não forem 
aplicados. Além disso, é muito difícil replicar as políticas atuais e as 
posturas de segurança nas expansões de filiais futuras. Isso também 
torna lenta a capacidade de implantar novas filiais. 
Uma alternativa cada vez mais viável é a consolidação de recursos de 
TI nas filiais em um único datacenter centralizado para simplificar o 
gerenciamento e reduzir os custos operacionais enquanto mantém a 
capacidade e o desempenho. 

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam uma virtualização de desktop para 
capacitação de filial, os executivos de TI devem manter em mente que: 

• Garantir a uma LAN velocidade semelhante em uma WAN é 
extremamente difícil em razão das leis da física e da latência 
criada devido ao tempo do percurso entre os usuários e os 
aplicativos.  

• Os desafios culturais e linguísticos podem dificultar a adoção, 
particularmente em cenários em que os usuários estão 
acostumados com uma equipe de suporte local que fala seu 
idioma e está disponível pessoalmente.  

Impulsionadores da virtualização de desktop para capacitação de 
filial 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de TI 
a capacidade de:  

• Centralização e controle – Centralizando servidores e 
armazenamento, a equipe de TI pode ter controle completo sobre os 
dados. A centralização também ajuda na aplicação de políticas para 
usuários, alinhadas à estrutura de controle corporativo, garantindo a 
aderência às leis de conformidade reguladoras.   

• Padronização – Tornando os desktops centralizados, os 
gerentes de TI agora são capazes de padronizar os desktops 
que podem ser fornecidos para usuários pelas redes, permitindo 
que eles mantenham controle mais fácil sobre licenciamento, 
gerenciamento de patch e uso de aplicativo.  

Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
para a capacitação da filial. 

• Planejamento e design da virtualização de 
desktop e da filial – Os serviços de 
planejamento e design de virtualização de 
desktop e da filial da Cisco ajudam os 
clientes a virtualizarem a infraestrutura da 
filial e do desktop, bem como avaliar a 
importância dos aplicativos adequados para 
a infraestrutura virtualizada. Ele ajuda a 
desenvolver uma estratégia financeiramente 
viável e a criar um roteiro dividido em fases, 
além de apoiar seu trabalho de elaboração e 
implantação.  

• Cisco Branch-Office-in-a-Box – É uma 
solução unificada de roteamento, comutação 
e servidor para a filial que combina um 
roteador de acesso de WAN, um Switch 
Gigabit LAN e um servidor blade x86 em um 
único roteador Cisco Integrated Services 
Routers (ISR G2). O Branch-Office-in-a-Box 
é uma solução para permitir acesso à WAN e 
à Internet, ativando a conectividade da LAN 
entre dispositivos locais e hospedando 
serviços populares do Windows, como active 
directory, DHCP e DNS.  

• Capacidade de sobrevivência e 
desempenho da filial para desktops 
virtuais e de voz – A reunião de soluções, 
como telefonia de local remoto, redundância 
da WAN e a eliminação de um único ponto 
de falha, cria uma solução altamente 
resiliente. A capacidade de superar o efeito 
hair-pin na voz e no vídeo resulta em uma 
experiência de usuário superior para 
funcionários da filial. 

• O Citrix XenDesktop com HDX permite 
aprimoramento da experiência do usuário – A 
tecnologia HDX permite experiência de desktop 
de alta definição nas filiais por periféricos locais, 
voz e vídeo criando uma experiência avançada 
para o usuário final. 

• Cisco Wide Area Application Services 
(WAAS) otimizado para Citrix XenDesktop – 
O Cisco WAAS permite que os clientes acelerem 
as implementações de virtualização de desktop 
nas filiais. Ele oferece otimização do tráfego 
do Citrix XenDesktop, que inclui aplicativos 
virtualizados Citrix XenApp, pela WAN, para 
suportar mais sessões de desktop virtual e 
aprimorar a experiência do usuário final. O 
WAAS pode ser implantado em vários 
formatos, incluindo equipamento virtual, 
equipamento físico e módulo roteador ISR 
G2. colaboração nos locais da filial. 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
que tornam mais fortes a capacitação das 
comunicações unificadas. 
• O Cisco VXI com Citrix XenDesktop oferece 

ambiente de trabalho virtual completo – 
Unificando tecnologias de desktop virtual, voz 
e vídeo para oferecer um ambiente de trabalho 
virtual com uma experiência de usuário 
otimizada para todos os aplicativos e serviços 
de colaboração em terminais fixos e móveis. 
solução que combina desktops virtuais com 
voz e vídeo.  

• Soluções Cisco Collaboration com o Cisco 
Jabber – Com o VXI, a quantidade de 
soluções de colaboração da Cisco também 
está disponível em um ambiente de desktop 
virtualizado, permitindo que os desktops 
virtualizados forneçam ferramentas de 
colaboração avançadas. Agora os desktops 
virtuais podem ser implantados para a grande 
população de usuários que precisa acessar as 
ferramentas de comunicações unificadas e 
colaboração como parte integral do ambiente 
de trabalho. Com o Cisco Jabber oferecendo 
suporte para Citrix XenDesktop, há suporte de 
colaboração em mais dispositivos. Isso inclui 
desktops nativos e virtuais e desktops móveis 
ou baseados em campus. Para uma opção de 
implantação de thin client, a área de TI pode 
implantar o Cisco VXC que combina desktop 
virtual, desktop de voz e virtual todos em um 
dispositivo em que os usuários podem interagir 
com o Cisco Jabber no desktop virtual sem 
comprometer a experiência. Seu 
processamento local exclusivo de voz e vídeo 
otimiza a experiência do usuário eliminando 
latência e o efeito hairpin. O Cisco VXC 
oferece suporte para o protocolo Citrix HDX 
que otimiza o desempenho do thin client e 
reduz os requisitos de largura de banda. 

 

• Implementação rápida de aplicativo – Devido à centralização, 
a instalação e as atualizações de aplicativo podem ocorrer em 
um curto intervalo de tempo com pouco ou nenhum tempo de 
inatividade para os usuários finais. As organizações são capazes 
de evitar custos consideráveis por meio do tempo de inatividade 
reduzido e tempo de lançamento mais rápido.  

• Integração rápida do funcionário – Porque os novos usuários 
recebem um desktop virtual e não há necessidade de enviar 
fisicamente um laptop formatado e configurado. Os novos 
funcionários, consultores e prestadores de serviços (e até 
mesmo novas filiais completas) podem ser integrados muito mais 
rapidamente. 

Caso de uso nº 8 - Capacitação de comunicações 
unificadas e colaboração 

As comunicações unificadas se tornaram um componente 
indispensável do ambiente de trabalho moderno e críticas para 
oferecer suporte às necessidades de uma força de trabalho cada vez 
mais distribuída e virtual. Mais de 50% das organizações de TI terão 
migrado seus sistemas de voz tradicionais para as comunicações 
unificadas até o final de 2011. Essas empresas estão obtendo 
vantagem competitiva promovendo colaboração melhorada entre as 
equipes permanentes e temporárias, os parceiros e os consultores e 
através da integração de comunicações nesses processos críticos. 
Com base em uma plataforma de voz e vídeo de computação 
unificada, os funcionários podem aproveitar a vantagem de aplicativos 
adicionais, incluindo voz, vídeo e conferência na Web, IM, presença e 
telepresença para assegurar uma experiência de trabalho mais 
produtiva e responsiva.  

Desafios típicos e principais considerações 
Como as organizações buscam a virtualização do desktop, elas 
devem manter em mente o seguinte: 

• Embora a virtualização de desktop e as comunicações unificadas 
desejem a experiência de trabalho do usuário final, com 
frequência elas são controladas por organizações separadas e 
implantadas como arquiteturas separadas que, com frequência, 
não são completamente compatíveis.  

•  Ao implantar um softphone ou um aplicativo de vídeo de desktop 
nativamente no dispositivo do usuário final, o processamento da mídia e o encapsulamento de dados ocorrem 
no desktop ou no cliente. Com um thin client tradicional, isso não é mais possível e pode levar a problemas de 
latência e a experiência de usuário ineficiente quando são combinadas as tecnologias de desktop virtual e de 
comunicações unificadas em um ambiente de trabalho unificado. 

• O uso de aplicativos de colaboração em um ambiente de desktop virtual pode necessitar de hardware e 
software de dispositivo especializados para garantir uma experiência de usuário otimizada.  

• Até recentemente, não era muito comum o suporte ao fornecedor para executar aplicativos de comunicações 
unificadas (UC) em uma plataforma de hipervisor. Isso significa que os clientes podem ter menos opções ao 
escolher fornecedores que suportam a virtualização. 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem de VXI oferece os benefícios a 
seguir que tornam mais forte o argumento de 
redução de custo da virtualização do desktop. 

• Arquitetura de memória UCS significa que 
menos servidores – Cisco podem reunir 60% 
mais máquinas virtuais em um servidor, 
fornecendo a capacidade de reduzir custos, 
pois mais desktops podem ser controlados por 
um único servidor. Com as inovações mais 
recentes do Cisco UCS com blades M200 M3, 
podem ser configurados até 186 desktops 
virtuais Citrix XenDesktop com perfis de 
profissionais por blade. Do ponto de vista do 
datacenter, isso significa menos servidores, 
menos gastos com energia e refrigeração e 
menos custos de gerenciamento. 

• Reduza custos de integração e suporte – 
Por meio de designs, serviços e suporte 
validados completos. Como a Cisco e a Citrix 
publicam o Cisco Validated Designs (CVD) 
para VXI, que são constantemente atualizados, 
a área de TI pode implantar o VXI com 
investimento menor em integração e testes. A 
área de TI também pode aproveitar a 
experiência e o suporte para a solução 
completa, incluindo tecnologias de terceiros. 

• O EnergyWise reduz os custos com energia – 
Os Virtualization Experience Clients (VXC) da 
Cisco são dispositivos PoE que podem 
executar o Citrix Receiver. Com a liderança da 
Cisco em rede, é possível reconhecer o 
consumo de energia de todos os dispositivos 
virtualizados, e sua solução EnergyWise pode 
gerenciar e reduzir o consumo de energia dos 
dispositivos com base em seu estado de uso.  

• O Citrix XenDesktop reduz os custos de 
gerenciamento de desktop – O XenDesktop 
pode ajudar os departamentos de TI a 
controlar o acesso aos dados, reduzir o 
número de imagens de desktop que precisam 
ser gerenciadas, eliminar conflitos do sistema e 
reduzir testes de regressão de aplicativos.  

• Reduza custos de armazenamento com o 
IntelliCache – O IntelliCache reduz o custo de 
implantações do Citrix XenDesktop fazendo 
uso inteligente do armazenamento local com o 
modelo de desktop virtual compartilhado que 
reduz a necessidade de IOPS no 
armazenamento centralizado. O XenDesktop 
pode fornecer aos usuários um desktop virtual 
personalizado com os custos de 
armazenamento mais baixos do mercado. 

Impulsionadores da virtualização de desktop para comunicações 
unificadas e colaboração 
Neste cenário, quando implantado como parte do VXI, a virtualização 
de desktop oferece à área de TI: 

• Mobilidade do ambiente de trabalho completo – Quando 
aplicativos de virtualização de desktop e de colaboração são 
desenvolvidos para trabalhar juntos visando oferecer uma 
experiência de usuário perfeita, as organizações podem se 
beneficiar com a capacidade de acessar o ambiente de 
trabalho completo que combina desktops virtuais, voz e 
vídeo, em qualquer lugar, em vários dispositivos.  

• Substituição ou integração de terminais: A virtualização 
de desktop permite que os departamentos de TI acelerem a 
integração de terminais de voz, dados e vídeo em um único 
dispositivo. Isso simplifica a decisão para substituir um PC 
tradicional por um thin client, fornecendo benefícios no custo 
e melhorando a eficiência não para apenas empresas 
grandes, mas também para as de pequeno e médio porte.  

 

Caso de uso nº 9 - Suporte para objetivo de negócios para 
reduzir o custo de TI 

A aquisição, o provisionamento, o gerenciamento e a manutenção de 
desktop/PC (atualizações, migrações etc.) são componentes de custo 
significativos no gasto geral de TI de uma empresa. Muitos executivos 
de TI estão considerando maneiras de reduzir esse custo e estão 
analisando a virtualização de desktop como uma alternativa em 
potencial. 

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam a virtualização do desktop para reduzir 
custos, a área de TI deve manter em mente: 

• O não comprometimento da experiência do usuário, o que 
inclui colaboração de mídia avançada. 

• Custo total de propriedade - Como os desktops são reunidos 
nos servidores em um datacenter, as organizações precisam 
ser cautelosas com os custos associados de espaço, 
energia e refrigeração. 

• Custo incremental de largura de banda devido ao tráfego 
bidirecional adicional entre os usuários e o datacenter. 
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Impulsionadores da virtualização de desktop para redução de custo 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de TI a capacidade de: 

• Reduzir o custo de aquisição de desktops – Os serviços de computação centralizada no datacenter 
eliminam a necessidade de desktops ou laptops para todos os funcionários. Somente monitores e teclados de 
desktop serão necessários, isto é, thin clients, mas a CPU que é responsável pelo maior custo, é reduzida. 
Como alternativa, as organizações podem usar uma abordagem de BYOD e oferecer uma remuneração fixa 
aos usuários para comprar e gerenciar seus próprios dispositivos. 

• Reduzir o custo de gerenciamento/suporte dos desktops – Com a virtualização do desktop,a área de TI 
será capaz de gerenciar de modo central e remoto o desktop e seus aplicativos, consequentemente tendo mais 
controle sobre o dispositivo e reduzindo os custos de gerenciamento.  

• Reduzir o custo de provisionamento de desktops – Com a virtualização do desktop, a configuração de 
novos desktops se torna mais fácil através do console de gerenciamento centralizado e do provisionamento de 
um terminal virtualizado. O custo para mover/adicionar/alterar também é reduzido, pois a manutenção dos 
desktops agora é virtual e centralizada.  

• Reduzir custo de atualização de desktops – Quando as empresas decidem mudar do XP para o Windows 7 
(migração de SO), ou procuram atualizar desktops antigos por novos dispositivos de computação avançados, a 
abordagem tradicional de alterar cada desktop para atender os novos requisitos mínimos se torna muito cara. 
Com a virtualização de desktop, as empresas são capazes de estender o ciclo de vida do desktop e de 
gerenciar futuras migrações de SO do desktop mais facilmente. 
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Abordagem da Cisco e Citrix 
A abordagem do VXI traz os seguintes benefícios 
para as empresas ágeis. 

• O Cisco VXI permite implantação rápida – A 
solução da Cisco e Citrix acelera 
consideravelmente a implantação de desktops 
e ambientes de trabalho virtuais reduzindo o 
tempo necessário para fornecer aos 
funcionários as ferramentas de que precisam 
para se tornarem mais produtivos. A 
implantação baseada na política permite o 
provisionamento pontual dos desktops virtuais 
e da infraestrutura subjacente do Cisco UCS. 
Com o modelo dos perfis de serviço do UCS 
Manager e XenDesktop, a configuração é fácil 
e vários desktops podem ser provisionados 
instantaneamente no mesmo exemplo.  

• O Cisco Validated Designs (CVD) para VXI 
com Citrix ajuda a promover a implantação – 
O CVD encapsula considerações e diretrizes 
de design para a implantação completa de VXI, 
apoiada pelas arquiteturas de referência e 
práticas recomendadas. O CVD periódico 
também é atualizado para garantir que as 
inovações de capacitação do negócio possam 
ser introduzidas rapidamente.  

• Tecnologia de fornecimento do Citrix 
FlexCast – Diferentes tipos de funcionários 
nas empresas têm requisitos de desempenho 
de personalização distintos - alguns requerem 
simplicidade e padronização, enquanto outros 
precisam de autodesempenho ou um desktop 
totalmente personalizado. O VXI com Citrix 
XenDesktop pode lidar com esses requisitos 
em uma única solução graças à tecnologia de 
fornecimento do FlexCast.  

• Qualquer dispositivo, a qualquer hora, em 
qualquer lugar – Usando o Citrix Receiver 
como um cliente leve universal, os usuários do 
Citrix XenDesktop podem acessar seus 
desktops e aplicativos corporativos com PC, 
Mac, thin client ou smartphone. Essa solução 
proporciona flexibilidade para o ambiente de 
trabalho, continuidade de negócios e 
mobilidade para os usuários. 

• Arquitetura aberta – O Cisco VXI com Citrix 
XenDesktop é validado com várias 
infraestruturas de hipervisor e armazenamento, 
permitindo que os departamentos de TI usem 
seus investimentos de infraestrutura atual 
enquanto fornecem a flexibilidade para 
adicionar ou alterar hipervisores no futuro. Ele 
oferece suporte para hipervisores XenServer, 
Hyper-V e vSphere, bem como 
armazenamento NetApp e EMC, além de 
outros parceiros.  

 

Caso de uso nº 10 - Possibilitando mais agilidade nos 
negócios 

O ambiente de negócios atual é altamente dinâmico. Isso está 
criando demandas maiores na infraestrutura interna da organização, 
que precisa ser ampliada rapidamente para atender às demandas 
de negócios crescentes. Entretanto, a ampliação não é mais o único 
critério, a infraestrutura atual precisa ser muito ágil e flexível, ou 
seja, oferecer suporte à resposta rápida e à capacidade de mudar 
de acordo com o desenvolvimento dos requisitos empresariais, ao 
mesmo tempo em que mantém os custos baixos. 

Desafios típicos e principais considerações 
Como as empresas buscam a virtualização do desktop para 
agilidade empresarial, a área de TI deve manter em mente que: 
• A migração para um ambiente virtualizado pode ser uma 

atividade difícil e precisa ser cuidadosamente planejada para 
garantir uma transferência tranquila de todos os dados do 
usuário para o ambiente virtualizado. 

• A conectividade lenta ou não confiável pode levar à latência e 
reduzir o desempenho. É necessário garantir que a 
infraestrutura da rede esteja segura. 

• O treinamento é muito importante, ajudando os usuários a 
trabalhar de forma eficiente em um ambiente virtualizado e 
utilizando a flexibilidade que ele oferece. 

Impulsionadores da virtualização de desktoppara agilidade nos 
negócios 
Neste cenário, a virtualização de desktop oferece aos executivos de 
TI a capacidade de: 
• Implantar rapidamente os novos desktops – A virtualização 

permite que as empresas implante rapidamente desktops e 
aplicativos para propiciar uma força de trabalho, consultores ou 
grupos de trabalho de parceiros crescentes com automação 
completa. Consequentemente, o tempo de ativação dos novos 
locais é reduzido de maneira significativa. 

• Atender as demandas de negócios em constante mudança – 
Como a computação e o armazenamento residem no datacenter, 
não há necessidade de atualizar constantemente o hardware do 
usuário. Ele pode ser provisionado facilmente no servidor pela 
equipe de TI. Isso também reduz os ciclos de atualização de 
hardware. 

• Requisito limitado para suporte local – A virtualização de 
desktop está permitindo que as empresas configurem escritórios 
remotos de maneira imediata com uma equipe de TI limitada. 

• Acesso em qualquer lugar, a qualquer hora – Com a 
virtualização de desktop, as empresas estão achando mais fácil 
oferecer suporte para desktops virtuais com vários dispositivos, 
com base nas preferências da força de trabalho global. A 
natureza do hardware permite a compatibilidade com vários 
dispositivos de usuário final, permitindo acesso em qualquer lugar, 
a qualquer hora para os usuários.
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I (1) Solução integrada - O resultado 
A virtualização de desktop é uma tendência importante no setor e está sendo considerada por muitos 
executivos de tecnologia e executivos de TI tomadores de decisão mundiais para aprimorar a agilidade e 
a flexibilidade nos negócios, reduzir custos, gerenciar e oferecer suporte aos desktops facilmente, além 
de permitir melhores medidas de segurança em desktops e acesso a dados/aplicativo.  

O Cisco VXI Smart Solution com o XenDesktop da Citrix reúne o que há de melhor nas tecnologias de 
virtualização com a infraestrutura de redes, datacenter e de colaboração. Essa abordagem colaborativa 
pode garantir o fornecimento tranquilo e integrado de desktops virtualizados e permite o novo ambiente 
de trabalho unificado que combina desktops virtuais, voz e vídeo. Ao reconhecer a natureza da 
virtualização de desktop, em que várias soluções e fornecedores estão se reunindo para fornecer a 
solução, a Cisco e a Citrix estão tomando a iniciativa para oferecer suporte completo e uma única 
solução integrada para o cliente. A solução comum fornece um ambiente de desktop virtual seguro, 
integrado, flexível e centralizado que lida com muitas das necessidades das organizações atuais.  

Conclusão 
Embora a virtualização de desktop traga alguns benefícios óbvios, os executivos de TI devem considerar 
algumas coisas quando eles embarcam nessa iniciativa.  

• Nosso ambiente de trabalho está mudando – Não precisamos mais trabalhar apenas em 
nossas mesas e estamos colaborando muito mais. Consequentemente, é importante para os 
executivos de TI considerar que sua iniciativa de virtualização de desktop possibilite mobilidade, 
estilos de trabalho com vários dispositivos e também ofereça uma experiência de colaboração 
com mídia avançada.  

• As expectativas do usuário são elevadas – Esperamos que as coisas funcionem agora.  
A latência no acesso ao aplicativo e um desempenho parecido com o da LAN em uma WAN 
estão se tornando as expectativas básicas dos usuários corporativos. Os executivos de TI 
precisam garantir que a iniciativa de virtualização de desktop não se torne contraprodutiva para 
os usuários. A necessidade de se concentrar no fornecimento de rede e de aplicativo é crítica.  

• Necessidade de uma solução completa – Com a virtualização de desktop dependente de 
vários fatores, conforme discutida anteriormente, é essencial escolher uma solução que tenha 
sido experimentada e testada anteriormente e que tenha sido bem-sucedida ao atender às 
necessidades variáveis das empresas sob diferentes casos de uso. Como as empresas e os 
ambientes externos evoluem no decorrer do tempo, uma solução deve ser capaz de acompanhar 
as necessidades dinâmicas. Além disso, uma solução integrada elimina o inconveniente de lidar 
com vários fornecedores se algum problema surgir e fornece suporte após a instalação que 
otimiza o desempenho do aplicativo para os usuários finais que usam a virtualização de desktop. 

Dadas as vantagens da virtualização de desktop, é essencial avaliar os benefícios que a solução pode 
trazer para sua empresa. O Cisco VXI Smart Solution com o Citrix XenDesktop oferece uma solução que 
lida com uma visão comum do ambiente de trabalho dinâmico. Com o suporte desses fornecedores, este 
é o momento certo para adotar a virtualização de desktop. 
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Para obter mais informações sobre o Cisco VXI Smart Solution, acesse www.cisco.com/go/vxi 

Para obter mais informações sobre soluções da Citrix e da Cisco, acesse www.cisco.com/go/citrix 
ou www.citrix.com/cisco 

Sobre a Cisco  
A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em sistemas de rede que transformam o modo como as 
pessoas se conectam, se comunicam e colaboram. Mais informações sobre a Cisco podem ser 
encontradas em http://www.cisco.com. 

Sobre a Citrix  
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS) é a líder global em infraestrutura de fornecimento de aplicativos. 
Mais de 200.000 organizações em todo o mundo confiam na Citrix para fornecer quaisquer aplicativos 
aos usuários em qualquer lugar com o melhor desempenho, segurança mais elevada e custo mais 
reduzido. Os clientes da Citrix incluem todas as empresas da Fortune 100. Mais informações sobre a 
Citrix podem ser localizadas em http://www.citrix.com. 

Sobre a Frost & Sullivan 
A Frost & Sullivan possibilita que os clientes acelerem o crescimento e alcancem as melhores posições 
na categoria em crescimento, inovação e liderança. A plataforma Growth Partnership Service da 
empresa fornece ao CEO e à equipe de crescimento do CEO pesquisa disciplinada e modelos de 
práticas recomendadas para conduzir a geração, a avaliação e a implementação de estratégias de 
crescimento avançadas. Nós aproveitamos os 49 anos de experiência em parceria com as empresas da 
Global 1000, empresas emergentes e a comunidade de investimento de mais de 40 escritórios. Para 
obter mais informações, acesse www.frost.com 
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