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AS SUAS APLICAÇÕES CORPORATIVAS SEMPRE DISPONÍVEIS

BENEFÍCIOS

Gigas Virtual Desktop é uma solução plug-and-play fácil, rápida e muito económica que possibilita a uma empresa publicar as suas 
aplicações na web. Com esta solução, as suas aplicações corporativas estarão sempre disponíveis e acessíveis aos seus colaborado-
res independentemente de onde se encontram, assegurando que toda a informação está sempre atualizada.

Esta é uma alternativa a ambientes físicos on-premise e a ambientes virtuais como Microsoft Remote Desktop / Windows Terminal 
Server, Citrix Virtual Application e outras soluções VDI (desktop virtual) e DaaS (desktop como serviço) mais complexas e dispendiosas.

Mais fácil, mais seguro e agora muito mais acessível

Desde qualquer lugar
e dispositivo

Aceda às aplicações no seu 
ambiente sem instalar nenhuma 

aplicação e de qualquer 
dispositivo (computador,

Tablets, IPADs ou smartphones)

Aceda a partir de
qualquer navegador

Internet Explorer, Safari, Firefox 
ou Chrome. Não requer ActiveX 

ou download de plugins

Expanda as suas
instalações

Sem inconvenientes e limitações 
do hardware físico ou localização

Replique as suas aplicações e 
aceda remotamente

Mais económico e sim-
ples que outras solu-

ções

Até 40% mais barato que Desktop 
Remoto ou Citrix porque permite 
até 50 utilizadores simultâneos  

por licença e não requer RDS CALs

Sem infraestrutura 
física

Adoção e automação rápidas de 
processos manuais e manutenção
na nuvem. Sem gestão de infraes-

trutura, atualizações de
hardware e software pelo

fornecedor

Maior segurança

Segurança adicional relativamente 
aos seus próprios computadores: 
Firewall, Backup, VPN, desastre 

e recuperação e tudo em alta 
disponibilidade
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CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

 » Redução de custos em comparação com outras soluções de 
desktop remoto:

• Cada licença Gigas Virtual Desktop é até 40% mais 
barata do que as licenças baseadas em Remote Desktop 
(RDP + Cal License por utilizador ) ou em ambientes Citrix;

• Contratação de pacotes de 10, 25 e 50 utilizadores simul-
tâneos em vez de pagar por cada utilizador registado;

• Não requer RDP CALs, pode usar uma única licença para 
todos os seus utilizadores simultâneos.

 » Serviço integrado: Comparado com  ambientes on-premise, 
o serviço Gigas inclui conectividade à internet, infraestrutura 
e sua manutenção. Desta forma, evitará a necessidade de 
deslocações em caso de problemas de hardware.

 » Segurança de rede: quando trabalha remotamente, os seus 
dispositivos periféricos são abertos à rede, expostos a todos 
os tipos de vírus e malware. O Gigas Virtual Desktop per-
mite aumentar a segurança do ambiente incluindo um Firewall 
Avançado, um dispositivo virtual dedicado Fortigate, que 
permite proteger a comunicação com a aplicação e os ter-
minais periféricos dos utilizadores, graças a funcionalidades 
como VPN, Filtragem Web, IP, DNS, balanceadores de carga 
ou servidores HTTPS e SSH para conexões seguras.

 » Suporte técnico 24x7: a ONI conta com uma equipa de en-
genheiros de suporte, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 
para solucionar incidentes e auxiliar nas configurações. Des-
ta forma, evitará a necessidade de deslocações em caso de 
problemas de hardware.

 » Infraestrutura redundante: a ONI possui sistema HA ineren-
te à solução, fonte de alimentação redundante, datacenter 
com ótimas medidas de segurança, sistemas de combate a 
incêndio, etc., para garantir a continuidade e operação do 
negócio, comparativamente  a ambientes locais que exigem 
novos investimentos em infraestrutura física

 » Conectividade garantida: A ONI garante 100Mbps de saída 
simétrica de internet por servidor, redundante com prove-
dor duplo.

 » Escalabilidade: Baseado numa pool flexível de recursos, o 
Gigas Virtual Desktop garante escalabilidade em minutos, 
evitando problemas de fornecimento de hardware, reduzin-
do o tempo de implementação e crescimento de modelos 
clássicos locais. Chega de esperar quando tem de aumentar 
a capacidade da sua plataforma.

 » Ambiente adaptável pay-per-use: pode  aumentar ou dimi-
nuir o custo, com base nos recursos que são necessários 
em cada momento, sem exigir investimentos significativos.

 » Backup avançado: A ONI permite adicionar backups aos 
terminais remotos, graças ao serviço de Backup Avançado 
Gigas, com o qual você pode definir a sua política de backup 
personalizada. Caso o dispositivo remoto sofra algum pro-
blema ou ataque, pode recuperar rapidamente as infor-
mações que foram perdidas.

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO A NOSSA PLATAFORMA

10 utilizadores
Concorrentes

25 utilizadores
Concorrentes

50 utilizadores
Concorrentes

4 cores
8 GBs de RAM

100 GBs de disco

8 cores
16 GBs de RAM

100 GBs de disco

16 cores
32 GBs de RAM

100 GBs de disco
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SEGURANÇA NO TRABALHO REMOTO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS RDS CITRIX Gigas Virtual Desktop

REMOTE DESKTOP

Publique a área de trabalho remota na Internet

PUBLICAÇÃO DE APLICAÇÕES

Publique aplicações na Internet

Controle de aplicações ‘“por utilizador ‘por grupo de utilizadores

PROTOCOLO

HTTP, HTTPS e  RDP 

Compatível com qualquer dispositivo de rede existente

WEB PANEL

Acesso à web pelo Internet Explorer

Iniciar RemoteApp fora do navegador do utilizador

Painel de aplicação web

Conexão de tablets, iPad ou telefones sem download de nenhuma aplicação móvel

Não requer Internet Explorer. Uma sessão pode ser iniciada no Safari, Firefox ou Chrome

Personalização completa do portal web e páginas do portal de aplicações da web (papel de parede, logotipo ...)

Credenciais da Web para se conectar com o código PIN, sem credenciais do Windows.

Não há necessidade de ActiveX ou plug-ins para download e instalar no dispositivo do utilizador

Impressão remota mesmo em tablets ou iPad

Lançamento de vários aplicativos numa única sessão de Web Access

Instale, configure e implante a arquitetura de acesso à web em menos de um dia

MODELO DE LICENÇA SIMPLIFICADO

Licenças simultâneas sem restrições

Permite várias sessões com o mesmo login em todas as versões do Windows, incluindo W7, W8 ou W10

Nenhuma RDS CAL necessária

Para obter mais segurança em dispositivos remotos, você pode 
adicionar outros produtos Gigas ao seu Gigas Virtual Desktop:

• Segurança de dados: nenhum dado ou informação confi-
dencial pode ser perdida, uma vez que nenhum ficheiro ou 
programa é instalado em dispositivos remotos. Os funcio-
nários acedem ao seu desktop virtual como se estivessem 
no seu escritório, sem perder nenhuma informação crítica 
da empresa.

• Redes seguras: as comunicações entre o dispositivo do 
funcionário e o servidor para aceder a área de trabalho 
virtual são totalmente encriptadas por meio de uma VPN.

• Backups: Caso o dispositivo remoto sofra algum problema 
ou ataque, possui um sistema de backup e cópias de bac-
kup que permitem recuperar rapidamente as informações 
perdidas.

• Administração simples de Firewall e Antivírus, uma vez que 
os administradores de TI só precisam atualizar um único 
sistema operacional válido para todos os acessos dos 
terminais remotos

• Gestão de acesso: permite centralizar e definir quais os 
dados que cada computador ou utilizador pode aceder 
remotamente. 


