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CAPACITE RAPIDAMENTE OS SEUS
FUNCIONÁRIOS REMOTOS COM
O HPE SIMPLIVITY PARA VDI
Muitas empresas carecem de recursos para implementar soluções de
infraestrutura de desktop virtual (VDI) que sejam dimensionáveis e seguras.
O QUE O ESTÁ A FAZER HESITAR?
• Falta de orçamento ou de TI

O QUE PRECISA PARA CAPACITAR
OS SEUS FUNCIONÁRIOS REMOTOS?

• Inexistência de uma visão partilhada para uma
solução

• Uma solução de infraestrutura hiperconvergida (HCI)
chave na mão que é fácil de gerir e dimensionar

• Fraco desempenho ou apoio dos gráficos

• Configurações e plataformas flexíveis para
diferentes orçamentos/volumes de trabalho
• Desempenho rápido criado para VDI

HPE SIMPLIVITY PARA VDI

FÁCIL DE GERIR, IMPLEMENTAR E DIMENSIONAR
• Interface único para gerir os clusters HPE SimpliVity e o Citrix Desktop ou VMware Horizon®
• Implemente múltiplos nodos em paralelo para um ambiente VDI que fica pronto em menos de duas
horas1
• Fácil de adicionar armazenamento e recursos de computação (computação à escala, apenas quando
o armazenamento não é necessário)
• Dimensionamento linear para corresponder à procura
• Analítica preditiva e informação com o HPE InfoSight

SEGURANÇA E DESEMPENHO
• Desempenho de pico e previsível, validado pelo Início de sessão VSI
• Altamente resiliente com arquiteturas RAID e RAIN
• Cópias de segurança altamente eficientes, incorporadas
• Estenda o suporte do cluster para os requisitos do objetivo do ponto de recuperação zero
• Virtualização de gráficos topo de gama suportados por NVIDIA® GPU

SOLUÇÕES VALIDADAS
• Integração com Citrix Ready HCI Workspace Appliance para fácil redimensionamento
• Suporte para VMware Horizon e Citrix Desktop e validado pelo Início de sessão VSI
• Plugin HPE SimpliVity para funcionários destacados a partir do VMware vCenter®
• Recuperação automática de desastres com o HPE SimpliVity RapidDR

SELECIONE UM MODELO QUE SEJA PERFEITO PARA SI
HPE SimpliVity 325
HPE SimpliVity 325 oferece uma plataforma compacta mas poderosa que funciona com processadores AMD.
Para empresas com espaço limitado e problemas de custos, é ideal para volumes de trabalho VDI. Equipado com
capacidades de software HPE SimpliVity completas, esta solução é validada para proporcionar desempenho no
pico e previsível para trabalhadores com conhecimento, metade do custo por desktop e o dobro da densidade da
desktop face a soluções alternativas.2
Adequada para:

GOVERNOS
estaduais e locais

Ensino (SLED)

Retalho

ROBO/Edge

HPE SimpliVity 380
As empresas com armazenamento pesado ou volumes de trabalho de computação, ou desktops persistentes que
mantém grandes quantidades de dados de utilizador podem manter os custos VDI baixos e gestão simples com
HPE SimpliVity 380. Se necessário, esta solução flexível pode expandir a CPU, memória e armazenamento e é ideal
para volumes de trabalho com GPU intenso.
Adequado para:

Financeiro

Produção

Cuidados de saúde

Investigação

HPE SimpliVity 2600
O HPE SimpliVity 2600 é uma solução hiperconvergida com racks densas, concebida para empresas que têm um
espaço físico limitado e para os que dependem de locais de colocalização para VDI. Adequado para ambientes com
muitos gráficos, cada nodo HPE SimpliVity 2600 suporta até dois GPU.
Ótimo para:

Petróleo e gás

Empresas
com locais de
colocalização

Automóvel

ROBO/Edge

PORQUÊ ESCOLHER O HPE SIMPLIVITY?
Rápido

Eficiente

Simples

Densidade de desktop superior,
desempenho inigualável, validado
pelo Início de sessão VSI3

Eficiência de dados garantida
para reduzir a pegada do
armazenamento e melhorar
o desempenho4

Solução integrada, fácil de gerir
que liga ao Citrix Cloud ou
VMware vSphere® para oferecer
desktops e aplicações e reduzir
TCO
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