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حلمعرفی راه  

 (VDIزیرساخت دسکتاپ مجازی )
 ها:چالش

دورنمای کسب و کار امروزه در حال تغییر است. مقررات تطبیق و ایمنی در حال افزایش است. شما باید کارمندان خود را به عنوان بخشی از 

وجه به تداوم کسب و کار، زیرساخت محاسباتی شما سازمانتان به جاهای دیگر بفرستید. با آمادگی اضطراری و برنامه ریزی بازیابی فاجعه و ت

 برای موفقیت کسب و کارتان حیاتی است.

 دارند. خود دسکتاپ محیط بررسی به نیاز مشتریان بنابراین،

 شرح راهکار:

 روی بر را کاربر دسکتاپ محیط یمیزبان که مبتنی قابل ارائه بر روی میز کاری است سرویس یک( VDI) مجازی میزکار های زیرساخت

. دور است راه از نمایش صفحه پروتکل یک از استفاده با شبکه یک روی بر به دسکتاپ کاربران دسترسی. ارائه می دهد  دور راه از سرور

 توانند به می آنها که است معنی بدان این کاربران، برای. کند می داده متصل اختصاصی که به آنها دسکتاپ به را کاربران اتصال سرویس

 اند، شده متمرکز منابع که آنجا از. دباشن داشته دسترسی جدا گیرنده سرویس دستگاه یک از استفاده به نیاز بدون مکان هر از خود پیوترکام

 .باشند داشته دسترسی خود های داده و ها برنامه با رومیز  محیط توانند به می هم هنوز کار محل بین حرکت حال کاربران در

 

 :از عبارتند اشم VDI های حل راه

 های حل راه VMware 

 های حل راه Citrix 

 مشتریان Dell & HP Thin 

 مختلف فروشندگان از سازی ذخیره و سرور 

 :اصلی های ویژگی
 :ارزشهای زیر می باشد التک شامل VDI  های حل راه

 مزایای تجاری 
 از وری حمایت بهره در افزایش ٪44 -قابلیت مدیریت IT  

 دستگاه هر زمان، هر کجا، هر - پذیری انعطاف 

 را ترک نمی  داده مرکز هرگز اطالعات - تطبیق و امنیت

 کنند!

 بک آپ گیری زمان در کاهش ٪99 تا - بودن دسترس در  

 انرژی مصرف در کاهش ٪66 تا - محیطی 

 انرژی و پشتیبانی مدیریت، های هزینه کاهش 
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 مزایای فنی 
 مکان مدیریت از یک  

 با تیراح به افزار نرم VM ها همکاری می کند 

 کاربر و کنترل آسان داده ها برای گیری پشتیبان  

 از آنها پیروی می کند که شخصی سازی دسکتاپ 

 دستگاه از استفاده با نقطه هر در پذیر انعطاف دسترسی 

 متعدد های

 تداوم دسکتاپ BIZ بازیابی فاجعه و 

 ،کار کردن بخوبی باهم برنامه های وب Win32،  

 ن این راهکار:مشتریا
که قصد جمع آوری کامپیوترهای شخصی و ارائه دسک تاپ های مجازی را دارند می توانند از این  همه سازمان های میان رده و شرکتی

 راهکار استفاده نمایند

 التک خدمات و ها توانمندی 

.دهد می ارائه سازمانی را نیازهای یبرا مناسب حل راه از حمایت و اجرا، تامین، طراحی، ارزیابی، برای جامع خدمات التک  
 

 
 

 

 برندها:
 برندهای مورد پشتیبانی در این راهکارها عبارتند از:

 
 
 
 

 


