
VDI aaS z HPE GREENLAKE
Lokalne VDI dostarczane w modelu chmurowym

AKTUALNE WYZWANIA VDI

Korzyści płynące z włączenia VDI w strategie 
mające na celu podnoszenie wydajności 
pracy w przedsiębiorstwie są dobrze znane.

W dzisiejszych niepewnych czasach praca 
z domu stała się nową normalnością 
i prawdopodobnie w przyszłości tak już 
zostanie. Aplikacje desktopowe są więc 
potrzebne w domach, poczekalniach, biurach 
mobilnych i wielu innych miejscach. Powinny 
działać tak, jakby były zainstalowane na 
komputerze pracownika, jednak muszą być 
zarządzane, uaktualniane i kontrolowane 
centralnie - nawet jeśli pracownicy korzystają 
z nich na komputerach domowych. Przy tym 
firmowe dane nie mogą zostać zapisane na 
urządzeniach, które nie są zaufane.

Dzisiaj nawet typowe miejsce pracy wygląda 
inaczej. Pracownicy bywają w biurze rzadziej, 
mogą zajmować biurka tymczasowe, 
wymagają czystego środowiska i potrzebują 
nieograniczonego dostępu do sieci, kiedy 
przenoszą się z miejsca na miejsce.

NOWY MODEL RÓWNOWAŻĄCY 
PRIORYTETY BIZNESOWE

HPE GreenLake for VDI zmienia zasady gry. To 
już nie jest „zrób to sam”, ani chmura publiczna, 
ani Device aaS. Klienci mogą wybierać spośród 
ustalonych poziomów wydajności w dowolnej 
kombinacji. Jednak sprzęt i oprogramowanie 
potrzebne do zapewnienia takiego 
doświadczenia użytkownikowi desktopa są 
wdrażane przez HPE w centrum danych 
Klienta. Dzięki temu maszyny znajdują się 
blisko zarówno aplikacji jak i użytkowników.

HPE może wspierać, obsługiwać i zarządzać 
całą platformą z wyjątkiem samych wirtualnych 
desktopów. Klienci mogą zachować pełną 
kontrolę nad kluczowym środowiskiem - 
desktopów i aplikacji, podczas gdy HPE 
zarządza platformą, na której są one wdrażane, 
koncentrując się na zapewnieniu dostępności, 
wydajności i niezawodności. Wykorzystanie 
Citrix Cloud Virtual Apps & Desktops jako 
środowiska zarządzania VDI umożliwia 
klientom - w razie potrzeby - rozszerzenie 
swoich zasobów o chmurę publiczną.

VDI as a Service (HPE GreenLake dla VDI) to 
innowacyjne, gotowe do użycia rozwiązanie oferowane 
przez HPE. Zapewnia organizacjom z zespołami 
zdalnych lub mobilnych pracowników wyjątkową 
opcję zwiększenia ich efektywności z wykorzystaniem 
modelu as-a-service. Dzięki temu mogą realizować VDI 
w swoim własnym Centrum Przetwarzania Danych, 
w prosty sposób je skalować, a przy tym dokonywać 
miesięcznych opłat w odniesieniu do liczby aktywnych 
użytkowników.

Wspieraj swoich pracowników tam, 
gdzie pracują:
Dzisiaj pracownicy często pracują 
poza standardowymi przestrzeniami 
biurowymi.

• Pracownicy potrzebują dostępu do 
używanych każdego dnia aplikacji 
i danych, ale często przy pomocy 
urządzeń, którym nie mogą w pełni 
ufać i za pośrednictwem sieci, której 
wydajność jest zmienna.

• Niektórzy pracownicy na stałe 
pracują ze zdalnej lokalizacji lub 
przenoszą się z miejsca na miejsce 
- dotyczy to gabinetów lekarskich, 
hal produkcyjnych czy konsultantów 
pracujących u klientów, którzy 
codziennie potrzebują dostępu 
z różnych lokalizacji.

Przedstawiamy HPE GreenLake dla 
VDI:
Dzięki programowi HPE GreenLake 
klienci mogą oczekiwać korzyści 
typowych dla lokalnego VDI (on-
premise), takich jak bezpieczeństwo, 
bezproblemowa obsługa i wydajność, 
które oferowane są w unikalnym modelu 
bazującym na rozliczaniu kosztów na 
podstawie realnej konsumpcji.

Informacje o rozwiązaniu

https://www.hpe.com/us/en/services/it-consumption.html
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PROSTY ZAKUP, PROSTE SKALOWANIE
Kompletna infrastruktura VDI, oprogramowanie oraz usługi operacyjne 
i wsparcie wdrożone w firmowym centrum danych, a także miesięczny 
rachunek bazujący na liczbie nazwanych, aktywnych użytkowników.

Czy wzrost popytu to problem? Nie.

HPE GreenLake pozwala na płynne skalowanie w miarę zmieniających 
się potrzeb.
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GRAFIKA 2. HPE GreenLake dla VDI - korzyści 

GRAFIKA 1. Klienci zachowują pełną kontrolę nad 
własnymi desktopami i aplikacjami
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