
Produtividade e 
colaboração da força 
de trabalho

A maneira segura  
de oferecer suporte 
ao trabalho remoto

A solução VDI Hosted Desktops reduz a complexidade e as 
preocupações em relação a forças de trabalho distribuídas
Seus trabalhadores remotos precisam de acesso a informações a qualquer momento, em qualquer lugar 

e em qualquer dispositivo, com segurança e produtividade. A infraestrutura de desktop virtual (VDI) – ou 

a hospedagem de ambientes de desktop virtual em um servidor central – é uma forma de chegar lá. A 

VDI Hosted Desktops da Lenovo é uma nova solução para uma nova era em que o trabalho não é definido 

pelo tempo ou local, mas pela produtividade e eficácia. Não apenas ofereça suporte a seus trabalhadores 

remotos – dê a eles as ferramentas de que precisam para se destacar.

Uma base de flexibilidade
Os trabalhadores de hoje não podem ficar presos pelo local ou 

por sua tecnologia. A solução VDI Hosted Desktops aprimora a 

capacidade dos funcionários remotos de trabalhar como quiserem, 

enquanto permite que as empresas configurem soluções baseadas 

naquilo que precisam. 

•  Fornece acesso ao trabalho remoto para usuários de qualquer 

lugar, a qualquer momento, em qualquer dispositivo

•  Crie ou remova recursos facilmente para corresponder aos altos 

e baixos de seus negócios

•  Recursos opcionais de serviços de VDI, PCs e thin clients da 

Lenovo para melhor atender às suas necessidades

VDI Hosted Desktops



Uma união dos melhores hardwares e 
softwares da categoria

A solução VDI Hosted Desktops da Lenovo combina as 

mais variadas opções de hardware, os servidores x86 

mais confiáveis do mundo e o software VDI líder do 

setor. Essas soluções projetadas em conjunto otimizam 

o desempenho, garantem a escalabilidade e reduzem 

o tempo de obtenção de valor. A solução VDI Hosted 

Desktops da Lenovo é uma tecnologia de ponta 

projetada para a maneira como as pessoas querem 

trabalhar agora e no futuro. 

Serviços 

• Serviços Lenovo VDI opcionais utilizando as 

melhores práticas de mais de 1.000 implementações 

de VDI

•  Serviços ThinkAgile Advantage e de Suporte Premier
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Hardware

•  Escolha de PCs ou dispositivos thin client 

Lenovo opcionais para melhor atender às 

suas necessidades

•  Sistemas hiperconvergentes Lenovo 

ThinkAgile VX com base em VMware vSAN

Software 

•  Software VMware Horizon VDI

-  A VMware representa aproximadamente 

um terço do mercado de softwares VDI 

em rápido crescimento

–  Otimize o desempenho, garanta a 

escalabilidade e reduza o tempo de 

obtenção de valor


