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CITRIX

VIRTUALIZACE IT PROSTŘEDKŮ JE
CESTOU K VĚTŠÍ EFEKTIVITĚ 

UŠETŘETE NA
CELKOVÝCH NÁKLADECH
IT INFRASTRUKTURY

KDO JSME? CO DĚLÁME?
Máme 7 let zkušeností s
mnoha projekty virtuali-
zace IT prostředí a neu-
stále sledujeme nejnovější
osvědčená řešení za Vás.

Díky centralizaci s jednotné
správě IT prostředků
ušetříte investiční i provozní
náklady. Přitom zajistíte pro
uživatele vysoký výkon IT.

RIZIKA

ŘEŠENÍ

distribuované IT klade
vysoké nároky na zabez-
pečení koncových zařízeníí

zvyšte produktivitu se
zabezpečeným přístupem k
aplikacím a desktopům

VYZKOUŠENO
přistupovat můžete z
jakéhokoliv operačního
systému nebo mobilu.



Zjednodušte správu virtualizace napříč vašimi
prostředími. Umožněte moderní digitální
pracovní prostor doručováním aplikací a
desktopů na jakékoli zařízení z jakéhokoli
cloudu.

App and Desktop Virtualizace
Nasazujte vzdálené aplikace a pracovní plochy s
výjimečným uživatelským zážitkem, jak on-
premise, v privátním cloudu i třeba na
Microsoft Azure platformě. Uživatelé se pak
mohou připojit z jakékoliv aplikace, přes
kteroukoliv síť.

Citrix ADC
umožňuje lépe zabezpečit webové aplikace a
zároveň řešit distribuci zátěže a monitoring.

uživatelé nyní získávají jednotný a bezpečný přístup k jakékoli aplikaci nebo obsahu, který
potřebují ke své vysoce produktivní práci
pryč jsou dny vícenásobného přihlášení, které si musíte pamatovat, nebo různé způsoby
přístupu k rozličnému obsahu nebo aplikacím.
uživatelé navíc získávají spolehlivý výkon těchto aplikací a dat ... na jakémkoli zařízení nebo
umístění díky architektuře Citrix.
takže teď se nemusí obávat čekání na použití některých aplikací nebo obsahu v určitých
situacích, aby se vyhnuli problémům s výkonem. Ať jsou kdekoli - mohou pracovat, jak chtějí, s
vysoce kvalitním UX a klidem, že jejich data jsou zabezpečená.
z pohledu IT: nyní mají nejen větší flexibilitu pro provozování služeb tam, kde chtějí, ale je to
nyní mnohem jednodušší. Mohou snadno a rychle poskytovat nové služby.
mohou tyto služby nebo úlohy spouštět kdekoli, kde je chtějí spustit - místně nebo v cloudu.
a mohou tyto úlohy spravovat a kontrolovat v hybridním prostředí s více cloudy pomocí
jediné roviny správy.

Řešení Solutia pro virtuální IT prostředí

Více než 400 000 zákazníků a
98% z žebříčku Fortune 500
důvěřuje při svém podnikání
produktům společnosti Citrix.

Přínosy pro uživatele: jednotný přístup & spolehlivost


