VMware apresenta as facilidades do cloud computing para o setor financeiro no CIAB
Febraban 2012
Infraestrutura como serviço, fácil acesso a dados, rede social corporativa, plataforma de
colaboração, desktop virtual e consumerização são algumas das ferramentas.

cio

na

is.

A VMware (NYSE: VMW), líder global em virtualização e em infraestrutura para nuvem,
participa da 22ª edição do CIAB Febraban - Congresso e Exposição de Tecnologia da
Informação das Instituições Financeiras, entre 20 e 22 de junho, com seus mais avançados
recursos de virtualização e serviços de cloud computing otimizados para o setor financeiro. A
VMware vai expor suas soluções no espaço de sua parceira EMC – Pavilhão B, estandes 29 e
30.
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Em sintonia com o tema central do evento, “A sociedade conectada”, a VMware apresenta
ferramentas como View (desktop virtual – VDI), Horizon, projeto Octopus, rede Socialcast,
infraestrutura como serviço (IaaS) e aplicações de acesso a dados. Reconhecida mundialmente
como a melhor opção em virtualização de datacenters, a VMware traz soluções para cloud
computing privada ou híbrida para instituições financeiras. O VMware vSphere™, por exemplo,
é a plataforma de virtualização indicada para reduzir as despesas financeiras e operacionais,
aumentar a agilidade, garantir a continuidade dos negócios, fortalecer a segurança e apontar
projetos ecologicamente corretos.
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A versão mais recente é o VMware vSphere 5, com aproximadamente 200 recursos novos e
aprimorados, que tornam os aplicativos mais velozes e disponíveis em todas as aplicações
essenciais, além de automatizar o gerenciamento de um conjunto cada vez mais amplo de
recursos de datacenter. A solução é acompanhada dos softwares VMware vShield™ 5, VMware
vCenter™ Site Recovery Manager 5 e VMware vCloud® Director 1.5. Juntos com o VMware
vSphere 5, ampliam o valor que os clientes obtêm dos recursos virtualizados e permitem
operações de grande porte na nuvem.
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Compartilhamento e colaboração-A VMware acaba de lançar um projeto inovador que traduz a
maneira simples e segura para acesso a aplicações, compartilhamento de dados e colaboração
a partir de qualquer dispositivo. Instalado no local ou acessado por meio de um provedor de
serviços VMware, o VMware Project Octopus fornece a capacidade para os administradores de
TI gerenciarem o uso e definir políticas de acesso e compartilhamento de dados dentro da
organização ou com colaboradores externos. Mais informações: VMware Project Octopus media
backgrounder.
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Funcionalidades e benefícios-Transferência de dados facilitada ao mesmo tempo em que
administradores controlam completamente provisionamento e políticas. Acesso seguro aos
dados a partir de qualquer dispositivo, qualquer lugar e qualquer plataforma (Mac ou
Windows; Firefox, Safari, Chrome ou Internet Explorer; iPad, iPhone, smartphone ou tablet
Android). Controle total para administradores com auditoria. Opções flexíveis para instalação
em nuvem privada. Melhor experiência em desktop virtual.VMware View é a ferramenta que
transforma o desktop em um ponto avançado e personalizado como um serviço gerenciado por
uma plataforma de virtualização criada para fornecer o sistema operacional, os aplicativos e os
dados. O gerenciamento automatizado e centralizado desses componentes proporcionam total
controle, economia, agilidade, desempenho e flexibilidade.Os usuários podem se conectar com
o seu desktop VMware View de uma variedade de aparelhos móveis ou fixos com clientes
atualizados para desktops Mac, Windows e Linux, thin ou zero clients, e tablets Apple iPad,
Android e Amazon Kindle Fire.
Mais controle-Prestes a ser oferecido como uma aplicação virtual, o VMware Horizon
Application Manager™ 1.5 é uma ferramenta de políticas e direitos que atua como

intermediário no acesso dos usuários às aplicações, desktops virtuais e recursos de dados. Ao
ser integrado com as capacidades de virtualização das aplicações do VMware ThinApp®, o
catálogo do VMware Horizon Application beneficia tanto a TI quanto os usuários finais ao
consolidar diversos tipos de aplicações em um catálogo unificado. Além disso, o VMware
Horizon Workspace oferece uma experiência simples e transparente ao usuário que pode
acessar recursos de trabalho pelas nuvens públicas e privadas em qualquer dispositivo de sua
escolha.
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Rede social corporativa gratuita-Primeira rede social gratuita para pequenas empresas e
departamentos com até 50 funcionários, Socialcast® é a nova opção para conectar pessoas
com segurança de dados. Protegida por firewall ou na nuvem, Socialcast é uma rede social
negócios, que une as pessoas, informações e aplicações em tempo real na atividade
corporativa. permite a colaboração instantânea em um ambiente seguro.
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.[XXII Ciab Febraban, dias 20, 21 e 22 de junho de 2012,no Congresso e Exposição de
Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras,no Transamérica Expo Center-av. Dr.
Mário Villas Boas Rodrigues, 387, São Paulo, SP.Estande da EMC/VMware: Pavilhão B,
estandes 29 e 30 ].
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VMware é líder em soluções de virtualização e infraestrutura em nuvem que auxilia as
empresas a prosperar na era da computação em nuvem. Os clientes confiam na VMware para
ajudá-los a transformar a maneira que eles constroem, entregam e consomem os recursos de
Tecnologia da Informação de uma maneira que é evolucionária e baseada nas suas
necessidades específicas. Com faturamento de US$ 3,77 bilhões em 2011, a VMware possui
mais de 350 mil clientes e 50 mil parceiros. A companhia tem sede no Vale do Silício e
escritórios espalhados por todo mundo. [www.vmware.com].
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Fonte: Revista Fator Brasil. [Portal]. Disponível em:
<http://www.revistafator.com.br/ver_noticia.php?not=206675>. Acesso em: 18
jun. 2012.

