POPULOS
MAIS

QUE

WORKSPACES.

Sobre Nós
A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de

End-User Computing, Infraestrutura e Cloud. Somos o parceiro mais
premiado pela Citrix por 3 anos consecutivos, sendo eleito Latin
America & Caribbean Partner of the Year, Brazil Partner of the Year e
Workspace & Cloud Partner of the Year em 2019.

Nossas soluções permitem que dados e aplicações estejam disponíveis
e acessíveis de uma forma simples, segura e unificada, ajudando
empresas e pessoas a revolucionar o trabalho.

Nossas Soluções

Mobilidade
Gerenciamento de dispositivos
móveis (MDM), gerenciamento de
aplicativos móveis e aplicativos de
produtividade para segurança móvel
abrangente.

Virtualização de Desktop
Entrega segura e econômica de
aplicativos e desktops do Windows
para qualquer dispositivo.

Nossas Soluções

Endpoints

Cloud

Networking

Thin Clients, Raspberry Pi e IoT.

Une os serviços, a infraestrutura e os

Infraestrutura de rede escalável para

dados para trazer rapidamente suas

alta disponibilidade, desempenho e

ideias à produção.

segurança de datacenter, filial, nuvem
e serviço móvel.

Cenário
A crise causada pela pandemia do coronavírus levou
um dos maiores bancos do país à uma situação
delicada, que exigiu uma operação precisa e rápida
para evitar enormes prejuízos financeiros e não ter boa

Business Case

parte de sua força de trabalho paralisada.

Contexto
As autoridades sanitárias do país decretaram o

BANCO

/

CALL

CENTER

isolamento social como forma de combater a

disseminação do coronavírus e apenas serviços
essenciais têm autorização para abrir as portas. Com
milhares de funcionários trabalhando em seu
escritório, o banco foi obrigado a se adequar em
tempo recorde e aderir ao modelo de home office

para manter a força de trabalho produtiva e garantir a
continuidade dos negócios.

Desafio
Implementar uma solução de home office para 4 mil
colaboradores do call center do banco, em um prazo
de apenas uma semana.

Business Case
PONTOS-CHAVE
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Segurança
Por tratar-se de informações sensíveis, a segurança e a
confidencialidade dos dados eram premissas básicas na
entrega do ambiente virtual, obedecendo às políticas e

diretrizes de gestão de informação e compliance.

2
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Acessibilidade
Garantir total acesso aos operadores através de
qualquer device, independentemente do dispositivo ser

do banco ou do próprio operador.

Homologação de diferentes perfis
Homologar os perfis de softphone para que a voz
tivesse o retorno adequado, garantindo ligações com

alta qualidade e máxima segurança.

Resultados
Ambiente Citrix
Aproveitando o ambiente Citrix já existente, foi feita a adição de novos
recursos e a homologação de perfis de acesso, garantindo total
visibilidade das diretrizes de segurança do banco.

Agilidade na entrega
A urgência dos nossos clientes é a nossa urgência. Em menos de 7 dias
foi realizada a entrega de toda a infraestrutura necessária para que os 4

mil operadores pudessem continuar realizando seus atendimentos
normalmente, de casa, mas como se estivessem no call center.

Vantagem Competitiva
A entrega garantiu, além da continuidade dos negócios, a redução
drástica do tempo de atendimento em comparação à outros bancos que

estavam se adequando (e ainda estão), a criação uma nova abordagem
de trabalho.

Digital Workspace

Líder no segmento de end-user, nos preocupamos com a experiência
e a rotina de trabalhos dos usuários. Com a solução de Workspace,
entregamos um espaço de trabalho digital seguro, onde todas as
aplicações, desktops e conteúdo estarão disponíveis em uma única

plataforma, facilitando o dia a dia dos colaboradores, entregando
simplicidade no acesso e aumentando a produtividade e o
engajamento.

Proporcione a
melhor experiência.
Dê opções aos
funcionários.
Simplifique o
acesso.

Assista à demonstração clicando aqui
ou na imagem acima.

“[Funcionários] querem ter o tipo de tecnologia a que estão
acostumados. Todo mundo está acostumado a acessar a tecnologia
na ponta dos dedos, e a Citrix fornece essa tecnologia.”
Penny Malik
Chefe de gerenciamento de talentos
Beazley

Conheça o case.

Endpoint
Management
- Simplifique a TI com gerenciamento unificado de terminais
(UEM).
- Onbording de novos dispositivos.
- Melhore a agilidade de TI.
- Protejar as informações da empresa.
- Simplifique fusões e aquisições.
- Forneça acesso inteligente e seguro.
- Fique à frente das atividades de alto risco.

Crie uma experiência no
espaço de trabalho
simples, segura e fácil
de gerenciar.

Assista à demonstração clicando aqui
ou na imagem acima.

Simplifique a TI com o
gerenciamento
unificado de endpoint
(UEM).

Aprimore a implantação do
Microsoft Endpoint
Manager (anteriormente
Intune).

Google Cloud
Platform
A tecnologia em nuvem tem aumentado cada vez mais nos últimos
anos, a facilidade em criar ambiente complexos com agilidade vem
impulsionando as empresas a gerarem resultados incríveis, reduzir o

custos de suas infraestruturas e integrar ainda mais pessoas e
departamentos. A Populos conta com a parceria da Google para todas
as demandas de Cloud Computing.

Hiperconvergência

A fim de desmistificar o modelo tradicional de infraestrutura de
Datacenters a POPULOS conta com a parceria da NUTANIX, líder
no seguimento de Hyperconvergência. Entregamos para nossos
clientes o melhor desenho e melhor arquitetura de Datacenters.
Com a solução HCI da Nutanix, possibilitamos que nossos cliente
tenha flexibilidade e liberdade de escolha aderentes ao seu
negócio.

Assista à demonstração clicando aqui
ou na imagem acima.

Networking
As cargas de trabalho estão migrando para a nuvem e os usuários
estão demandando mais aplicativos SaaS. Manter e proteger essas

conexões é crucial. Usuários em todo o mundo precisam de acesso
confiável, não importa sua localização. Ao melhorar o desempenho e a
segurança da rede, o departamento de TI obtém a visibilidade e o

controle de que precisa, fornecendo aos usuários finais a experiência que
exigem.
Com a solução Citrix ADC e SD-WAN, ajudamos os clientes na

94%

94% das empresas já estão reavaliando,
modificando ou revisando a sua rede para
facilitar a entrega de aplicativos em seus
ambientes de nuvem híbrida.
Fonte: Pesquisa IDC e Citrix 2017

resiliência dos acessos e conectividades, segurança e redução de

custo com link de alto nível de SLA como, Lan-to-Lan e MPLS.

Suporte
NOSSOS ESPECIALISTAS À DISPOSIÇÃO

Considerado um dos melhores atendimentos do mercado, nosso time de
suporte é composto por profissionais altamente certificados e
qualificados, garantindo a excelência no atendimento de todas as
demandas de nossos clientes.
- Atendimento proativo.
- Suporte 24x7.
- Atendimento supervisionado.
- Controle de chamados.
- Apresentação de comitê mensal.
- SLA dedicado.
- Matriz de escalonamento.

Monitoramento
Possuímos

um

NOC

de

monitoramento

trazendo

eficácia

proatividade para resolução dos problemas de nossos cliente.
- Monitoramento 24x7.
- Funcionamento garantido dos seus serviços.
- Monitoramento inteligente.

- Atendimento N1, N2, N3.
- Agilidade na resolução dos problemas.
- Central de operação e pronto atendimento.
- Informações visualizadas em tempo real.
- Monitoramento: Datacenter, Servidores, Aplicações, Serviços.

e

Consultoria
EXPERIÊNCIA E PROFISSIONALISMO

Graças ao alto nível de conhecimento de nosso time, com profissionais que possuem mais de 15 anos de
experiência e certificados em nível Expert, atuamos ativamente para auxiliar nossos clientes a reduzir riscos
em projetos e a entregar resultados expressivos. Orientamos nossos clientes em sua jornada digital,
removendo os obstáculos para obtenção de sucesso nas entregas e proporcionando segurança, solidez e

perenidade para as soluções implementadas.

Obrigado

Se interessar, tenho um silde extra sobre
uma solução que vai revolucionar seu home office.

Tenha todos os colaboradores
trabalhando em home office
hoje mesmo.
Clique na imagem para saber mais sobre a nossa solução de acesso
remoto aos computadores do escritório.

Ou acesse http://marketing.populos.com.br/remote-pc-access

