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O que é: a solução integrada Cisco® Mobile Workspace é uma combinação de produtos 
de hardware e software da Cisco e de parceiros que simplifica a disponibilização de 
“ambientes de trabalho móveis” aos seus funcionários. Em outras palavras, os usuários 
obtêm acesso seguro a aplicativos, dados e serviços de comunicação enquanto se 
deslocam de um local para o outro, como se estivessem no escritório. Não importa o 
dispositivo ou o sistema operacional que eles utilizam, nem o local onde se encontram. 
Com o apoio de designs e serviços comprovados, a primeira versão da solução Cisco 
Mobile Workspace combina as tecnologias da Cisco com as tecnologias de virtualização e 
gerenciamento de mobilidade da Citrix. Juntas, as tecnologias proporcionam às equipes de 
TI um amplo projeto de implantação e gerenciamento de mobilidade para apoiar todos os 
requisitos de mobilidade entre empresa e funcionário (B2E).

O que faz: a solução integra software inteligente e hardware de rede sem fio e com 
fio da Cisco, bem como serviços de gerenciamento de mobilidade e tecnologias de 
virtualização de terceiros. O resultado são experiências melhores para os usuários, 
além de uma redução significativa no trabalho da TI. O Cisco Mobile Workspace 
melhora a estabilidade das experiências dos usuários em ambientes Android, iOS, 
Windows, Mac OS X, entre outros. Portanto, os usuários podem trabalhar e colaborar 
independentemente de como eles se conectam, enquanto que a TI supera os 
crescentes desafios de gerenciamento e integração dos fragmentos da mobilidade. 

O que soluciona: o Cisco Mobile Workspace simplifica o processo de integração 
de diferentes tipos de dispositivos móveis. Assim, os funcionários móveis se 
tornam produtivos rapidamente com todos os aplicativos, conteúdo e serviços de 
comunicação que eles precisam. A empresa fica livre para escolher os modelos certos 
de distribuição de aplicações de acordo com seus próprios critérios: nativo, virtual, 
baseado em navegador ou software como um serviço (SaaS), mantendo a segurança 
e a estabilidade da experiência do usuário em todos os modelos. Ao oferecer 
funções de autoatendimento, a solução ajuda a evitar a sobrecarga de comportar o 
crescimento explosivo de dispositivos móveis no ambiente de trabalho. 

O Cisco Mobile Workspace é um componente do amplo portfólio de mobilidade 
empresarial da Cisco, que também inclui a solução entre empresa e consumidor (B2C) 
Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) e a Cisco Enterprise Mobility Services 
Platform (EMSP) para desenvolvimento de aplicativos. O Cisco Mobile Workspace 
utiliza uma abordagem modular que é fácil de implementar de maneira incremental, 
aproveitando as soluções de virtualização de desktops, colaboração móvel e 
consumerização de TI (BYOD) da Cisco. 
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Você sabia que…
Estratégias de mobilidade proativas resultam em benefícios empresariais 
quantitativos. Um relatório do Cisco Horizons 2013 descobriu que, ao empregar uma 
abordagem reativa e não estratégica na implantação de recursos de BYOD, as empresas 
perdem, em média, US$ 1.300 anualmente por usuário de dispositivo móvel. O BYOD 
básico gera um valor médio de US$ 350 por ano por usuário de dispositivo móvel. 
Porém, migrar para uma estratégia de mobilidade proativa aumenta este valor para US$ 
1.650. O que este valor representa? O relatório da Forrester, O papel dominante da 
mobilidade no mercado de trabalho, descobriu que a velocidade de tomada de decisões 
e capacidade de resposta dos funcionários aumentou em 76% das empresas. Mais de 
40% relatou resolução de problemas mais rápida e satisfação do cliente. 

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/enterprise-mobility-services-platform/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/enterprise-mobility-services-platform/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Top10.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/unified_workspace/docs/Expanding_Role_of_Mobility_in_the_Workplace.pdf
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/unified_workspace/docs/Expanding_Role_of_Mobility_in_the_Workplace.pdf


© 2014 Cisco e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. A Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, 
acesse: www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R) C45-731198-00 03/14

Resumo

A mobilidade tornou-se uma prioridade empresarial importante. Portanto, não é de 
se admirar que, em uma pesquisa recente com a participação de 400 executivos de 
TI em todo o mundo, a Accenture descobriu que 73% acredita que a mobilidade pode 
influenciar uma empresa tanto quanto a Web. Além disso, 75% lista a mobilidade entre 
suas cinco principais prioridades. Os projetos estão mudando o foco anteriormente 
limitado ao acesso móvel seguro para o planejamento e execução de uma estratégia 
de dados, comunicações e aplicativos totalmente móvel. 

Assim, a TI tem um novo Call to Action. Isso significa que as empresas precisam de 
uma solução de mobilidade integrada, que funcione de maneira holística para distribuir 
aplicativos e proteger dados. De acordo com o Relatório de mobilidade nas empresas 
da Citrix, aproximadamente um terço (29%) das empresas apoiam completamente 
a mobilidade e permitem que seus funcionários trabalhem de qualquer lugar e em 
qualquer dispositivo. Contudo, uma solução pronta para empresas precisa tornar a 
mobilidade mais fácil e mais eficiente para a empresa como um todo, incluindo os 
funcionários e, obviamente, o departamento de TI. Isso exige uma estrutura para 
hospedar e gerenciar a mobilidade, acomodando diferentes estilos de trabalho, 
processos comerciais e requisitos regulamentares.

O que diferencia a solução Cisco Mobile Workspace?
A primeira versão da solução, o Cisco Mobile Workspace Solution com Citrix, combina 
tecnologias comprovadas de dois líderes em tecnologia. A plataforma foi desenvolvida 
com as melhores tecnologias de data center, colaboração, segurança e rede sem fio da 
Cisco, complementadas pelos recursos de virtualização de desktops e gerenciamento 
de mobilidade empresarial (EMM) líderes da Citrix. Além disso, esta é a única solução de 
mobilidade que oferece uma única fonte para o gerenciamento e a aplicação de políticas.

O conjunto de tecnologias da solução modular da Cisco inclui vários pontos de integração 
que economizam tempo da equipe de TI e tornam as experiências móveis dos usuários 
perfeitas. Por exemplo, o gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) do Citrix XenMobile 
integra-se diretamente com o Cisco Identity Services Engine (ISE) para permitir a aplicação 
automatizada de políticas. Arquivos, aplicativos, vídeo, voz e programações funcionam de 
forma integrada e acompanham o usuário em qualquer rede e dispositivo.

A solução comprovada e pré-testada em conjunto é a primeira do setor a comportar 
todos os tipos de aplicativos e modelos de distribuição, incluindo os modelos nativo, 
virtual, HTML 5, híbrido, vídeo e voz em tempo real e SaaS. Isso significa que você 
pode acelerar a entrega de aplicativos móveis aos seus usuários, ao escolher os 
modelos de distribuição que melhor atendam aos requisitos de experiência do usuário, 
custo e segurança da sua empresa. Também é a primeira solução integrada a aplicar 
políticas móveis em todas as camadas de conteúdo, aplicativos, dispositivos e rede.

Como a solução ajudará você e seus funcionários a 
trabalharem de maneira mais inteligente? 
A solução Cisco Mobile Workspace permite aos funcionários e ao departamento 
de TI aumentarem sua produtividade, deixando-os seguros com a certeza de que 
a mobilidade não está colocando os negócios em risco. Em comparação a outras 
soluções móveis, esta solução oferece os seguintes recursos exclusivos:

1.  Simplicidade: distribui todos os aplicativos, dados e serviços de colaboração em 
qualquer rede e em uma grande variedade de dispositivos fornecidos pela empresa 
e de propriedade dos funcionários (BYOD). Os recursos de autoatendimento e 
automação de tarefas tornam mais fácil para os funcionários iniciarem e concluírem 
suas atividades com experiências móveis completas. Para a TI, o design pré-
comprovado simplifica a implantação, as operações e o suporte.

2.  Segurança: a segurança melhorada, integrada em vários níveis, protege redes, 
dispositivos, aplicativos e dados automaticamente. Você obtém uma política de 
fonte única para toda a empresa, o que permite ao departamento de TI aplicar 
suas políticas de conformidade e responder de maneira eficiente a requisitos e 
regulamentações dinâmicas.

3.  Flexibilidade: atende a uma grande variedade de funções, estilos de trabalho, 
processos comerciais e requisitos regulamentares. Seus funcionários podem levar 
para qualquer lugar experiências, que antes eram limitadas ao ambiente de trabalho, 
usando seus dispositivos preferenciais.

Por que você deve escolher a Cisco?
A solução Cisco Mobile Workspace com Citrix reúne as melhores tecnologias e o 
suporte completo de dois líderes do setor em uma plataforma estratégica para suas 
iniciativas de mobilidade imediatas e de longo prazo. Além disso, a Cisco e a Citrix 
proporcionam redução de riscos e conformidade regulamentar excepcionais: você 
obtém controle centralizado de dispositivos, dados, aplicações, comunicação e 
infraestrutura. 

Próximas etapas
Saiba mais sobre a solução Cisco Mobile Workspace acessando o site da Cisco. Para 
falar sobre a iniciativa de mobilidade e os requisitos da sua empresa, entre em contato 
com seu representante local ou parceiro da Cisco.
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