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Proteja sua empresa
contra interrupções e
mantenha a produtividade
da sua força de trabalho.
Este white paper apresenta uma abordagem completa para manter
as pessoas produtivas durante interrupções planejadas ou não
planejadas, incluindo práticas recomendadas para uma estratégia
completa de continuidade de negócios, bem como tecnologias para
fornecer acesso seguro a aplicativos e dados em qualquer
dispositivo, em qualquer rede ou nuvem. Ao garantir operações
perfeitas, aconteça o que acontecer, o Citrix Workspace auxilia a
proteger seus negócios de consequências como perdas financeiras,
reputação prejudicada, enfraquecimento dos relacionamentos com
clientes e parceiros e perda de produtividade.

SOBRE NÓS

MUITO MAIS QUE
WORKSPACES

NÓS SOMOS LÍDERES
Na América Latina em soluções de End-User Computing, Infraestrutura e Cloud, triplamente premiada

em 2020 pela Citrix como Partner of the Year nas categorias LAC, Brasil e Workspace & Cloud.
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.

Toda organização enfrenta a possibilidade de passar por
interrupções de todos os tipos, desde as maiores até as de menor

escala. De eventos planejados, como manutenção de TI e
realocação de escritórios, emergências eminentes como furacões,
tempestades de neve e epidemias a eventos que ocorrem

completamente sem aviso como, terremotos, tornados, terrorismo
e

incêndios.

Mesmo

incidentes

considerados

relativamente

pequenos, como a falta de água ou energia, atrasos de

deslocamentos e a gripe sazonal, podem ter um grande impacto.
O planejamento de continuidade de negócios tradicionalmente se

concentra no planejamento de failover (tolerância a falhas) e a alta
disponibilidade de sistemas comerciais de missão crítica, mas isso é
apenas

parte

do

cenário.

Para

manter

os

negócios

em

funcionamento, as organizações devem adotar uma abordagem
mais abrangente, que inclua tanto medidas organizacionais quanto
tecnologias para minimizar interrupções, manter a segurança e

oferecer apoiar a produtividade ininterrupta para usuários e
equipes.

A melhor prática para uma estratégia de continuidade completa é focar na estrutura da
equipe de continuidade de negócios, planejamento de continuidade, recuperação de desastres
e testes de continuidade de negócios, comunicação de crises e segurança e conscientização
dos funcionários.
Fornecendo aos usuários a experiência de trabalho que precisam, um espaço de trabalho
digital seguro pode conceder acesso contínuo a aplicativos e dados corporativos em qualquer
dispositivo, em qualquer rede, hospedado em um datacenter on-premises ou em uma nuvem
pública. A consciência contextual permite o equilíbrio certo entre segurança e flexibilidade
para sua situação atual, sem comprometer os recursos corporativos. Análise e insights ajudam
a área de TI a manter segurança, conformidade e proteção contra ameaças onde e como as
pessoas trabalham.

A importância da continuidade dos negócios - e os desafios que ela representa
Planejadas ou não, interrupções e falhas nos negócios que não são gerenciadas efetivamente
têm um alto custo. Perda de receita, de oportunidades de vendas, e acordos quebrados de

nível de serviço podem ter um impacto financeiro devastador.

Para a TI, a recuperação de uma interrupção nos
negócios pode ser um processo demorado e
complexo:
• Colocar os sistemas online novamente e restaurar os dados perdidos;
• Substituir dispositivos perdidos ou inacessíveis e garantir que cada um possa

“A segurança de nossos alunos, funcionários e membros da
comunidade é fundamental. Para permitir que nossa equipe
ofereça uma educação de alta qualidade pela qual a
Universidade de Sydney é conhecida, precisamos nos apoiar na
tecnologia que nos permita facilitar o compartilhamento e o

executar o software necessário;
• Provisionamento e configuração de aplicativos;
• Projetar novas maneiras de trabalhar e comunicá-las aos usuários, de métodos

alternativos de acesso à rede, a soluções alternativas para aplicativos que não podem
mais ser acessados;
• Realizar todas essas tarefas no meio de uma emergência.

consumo de conhecimento de maneiras seguras e protegidas".
Um plano de continuidade de negócios eficaz simplifica e acelera bastante

Stan Black | Chief Security
and Information Officer | Citrix

esse processo, ajudando a TI a restaurar e manter o serviço para a organização,

enquanto faz com que as pessoas voltem ao trabalho o mais rápido possível. Em
eventos com algum aviso prévio, como uma mudança planejada de escritório ou
previsão de tempo emergência, a organização pode até impedir que seu trabalho seja

interrompido antes de tudo.
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Estratégia

Uma abordagem
global para sua
Estratégia de
Continuidade de
Negócios
Embora cada emergência seja única e muitas decisões sempre tenham que ser feitas de
improviso, um plano de continuidade de negócios fornece uma estrutura e preparação para
orientar essas decisões, bem como uma indicação clara de quem as fará.
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Proteja sua empresa
contra interrupções e
mantenha a produtividade
da sua força de trabalho.
Programas de continuidade de negócios bem-sucedidos exigem que
executivos

desempenhem

um

papel

ativo

tanto

no

desenvolvimento do plano quanto na garantia de adesão do
restante da liderança da empresa. Com esse suporte, as equipes de
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os

segurança e TI podem liderar o desenvolvimento de uma estratégia
abrangente de continuidade de negócios que abrange todos os
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elementos essenciais.

“Fazemos com que não
importe se eles
[funcionários] estão
sentados em seu
escritório, em sua casa,
em um hotel ou em um
avião: tentamos ao
máximo fazê-los sentir
como se estivessem
usando seus próprios
desktops”.
Sarah Vogt | Remote Systems Engineer
Greenberg Traurig, LLC
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Estrutura da Equipe

PADRÃO CITRIX
DE CONTINUIDADE
DE NEGÓCIOS

Uma das principais considerações para um plano de continuidade de negócios
é o desenvolvimento de uma hierarquia clara de tomada de decisões. Em uma
emergência, as pessoas não deveriam se perguntar quem tem a
responsabilidade ou autoridade para tomar uma decisão.
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Comunicação
de Crise

Estrutura
da Equipe de
Continuidade
de Negócios

A organização deve ser capaz de lidar com todas as tarefas de continuidade
de negócios em todos os locais em que opera, para responder a eventos
locais e coordenar a resposta de toda a organização, tanto a nível local como
de base mais ampla de emergências. Os principais membros da equipe de
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continuidade de negócios devem permanecer envolvidos no planejamento e
testes durante todo o ano para garantir que o plano é eficaz e atualizado,
construindo a familiaridade necessária para executar ações sob pressão de

Comunicação
de Crise

Padrão Citrix de
Continuidade de
Negócios

uma emergência real.
Na Citrix, possuímos uma equipe de continuidade de negócios para cada
região, que inclui líderes executivos, TI, instalação, bem como segurança,
comunicações, recursos humanos, finanças e outros departamentos.

Recuperação
de desastres
e testes de BC

Planos de
Continuidade
de Negócios

E Q UI P ES I N D I VI DUAI S
E S T Ã O D E D I CAD AS A :
Respostas Emergenciais

Comunicação

Lideram os esforços de planejamento de continuidade de
negócios; fazem recomendações finais ao comitê executivo de
gestão; fornecem orientação geral para preparação, resposta e
recuperação.

Fornecem comunicação a todas as partes, incluindo
funcionários, fornecedores, agências de serviço público e
clientes.

Resposta em Campo

Prontidão de Negócios

Preparam propriedades e equipamentos para os evento de
desastre eminentes e realizam avaliação pós-evento dos danos
e seus impactos.

Atua como uma ligação com equipes de unidades de negócios
individuais; toma providências para implementar operações
comerciais de desastre para cada unidade; fornece resposta
tática e direção de negócios Cada uma dessas equipes se
reporta ao comitê de gerenciamento executivo da Citrix.
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Em um nível de excelência alto, um plano de continuidade de negócios deve
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Planejamento de
Continuidade de Negócios

identificar possíveis interrupções que podem afetar qualquer uma das áreas de uma
organização, como cortes de energia, epidemias, pandemias e incêndios, bem como as

entendam que tudo o que precisam para realizar seu

que são específicas de alguns locais geográficos, como terremotos e tsunamis em um

trabalho pode ser acessado através da Citrix”.

região sismicamente ativa, ou instabilidade civil em áreas politicamente instáveis. O

Kyle Edgeworth | Deputy CIO
City of Corona

planejamento também se estende por toda a cadeia de suprimentos, incluindo a

revisão do estratégias de continuidade de negócios para os principais fornecedores,
identificando riscos potenciais de interrupções operacionais e a avaliação de
alternativas. Para manter o número de cenários gerenciáveis, o planejamento deve se

basear nos piores cenários, em vez de várias versões diferentes de cada incidente.
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“Queremos chegar a um estágio em que os funcionários

Nem sempre será possível manter operações normais em caso de
situações de emergência. Para suavizar o impacto da capacidade

reduzida, a equipe deve identificar quais operações são mais
essenciais,

quem

as

executará

e

como

o

trabalho

será

redirecionado, se necessário. Na Citrix, isso é gerenciado por uma

equipe de proprietários de unidades de negócios e com um analista
de continuidade de negócios. Esse grupo trabalha em conjunto para
classificar a criticidade de vários processos de negócios em termos

de receita, preocupações com a imagem do cliente e com a marca,
regulamentos, implicações e outras considerações comerciais.

Em seguida, as dependências nesses processos são mapeadas em
termos de aplicativos, pessoas, instalações e equipamentos
necessários para apoiá-los. Com base nessa análise, o grupo pode

identificar estratégias e custos de recuperação para continuar com
cada processo. Para a TI, esses dados fornecem uma estrutura para
garantir que aplicativos críticos estarão disponíveis para a empresa

dentro dos Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point Objective
(RPO).

Testes

mantém. Sem um foco preparação contínua, uma organização pode
descobrir que, em caso de emergências, seu plano não é o mais
relevante para seus negócios ou operações, o que fará com que ela
lide com uma resposta ad hoc feita com base em uma falsa

A Citrix realiza testes trimestrais de continuidade e de recuperação
dos negócios para todos os aplicativos de missão crítica. Exercícios
de discussão de riscos introduzem novas alternativas para garantir
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Um plano de continuidade de negócios só funciona quando você o

ser consideradas como linha de base mínima.

a flexibilidade dos planos em vigor e dar aos membros da equipe
sabedoria para responder ao inesperado.

sensação de segurança.
As melhores práticas exigem atualizações anuais do plano de
continuidade de negócios, para refletir mudanças na criticidade e

Um programa formal de comunicação de crises pode fazer a

dependência de aplicativos como, análises de prioridades do

diferença entre o pânico e uma resposta de emergência suave. O

negócio, gerenciamento de riscos, localidades, operações e outras

plano

considerações. Na Citrix, o pessoal de continuidade de negócios

comunicações de emergência, incluindo funcionários, contratados,

administra tudo isso para você.

clientes, fornecedores, mídia e gerenciamento executivo.

Mudanças ao longo do ano para complementar esta revisão anual.

O kit de ferramentas de comunicação da organização deve incluir

Simulações de emergência completas também devem ser realizadas

recursos internos e externos como, por exemplo, recursos de

pelo menos anualmente. Essas diretrizes, juntamente com uma

telecomunicações, e-mail, endereço público, intranet, mensagens

revisão anual dos testes de comunicação de planos e crises, devem

instantâneas, mensagens de texto e o site da empresa.

deve

identificar

todas

as

partes

interessadas
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Comunicações de Crise
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A equipe de comunicação deve trabalhar para transmitir uma

melhorar os procedimentos corretos para se adequar à sua força de

mensagem consistente em nome da organização por meio de canais

externos, através de comunicados de imprensa, atualizações de

trabalho, instalações e locais. Uma vez que seu programa estiver
zomaidy
sileancer andizm
eraierae oblivion extiner tiny
em vigor, ele deve ser incluído
no treinamento
de novos

mídia social e entrevistas com porta-vozes.

funcionários

e

revisado

definit tincidunt
pretiumi iaculis nesa Aliquam
regularmente
com lacus
os in
mesmos.

ornare faucibus
Sedia emagna erex, rho sit tiny
Procedimentos de evacuação de emergência
devemlobortis
ser revisados
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Modelos de mensagens de emergência podem ser redigidos com

ione strave
mnesai
testados com frequência, e os definit
funcionários
devemeser
saber
onde

antecedência, adaptados para audiências e meios de comunicação,

encontrar a documentação de continuidade de negócios. Durante

podendo ser atualizados rapidamente durante uma emergência real,

uma emergência, preste muita atenção aos níveis de estresse das

e usado para refletir as atuais condições.

pessoas e verifique se elas tem tido tempo suficiente para dormir,
comer e relaxar.

Segurança dos Funcionários
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Manter as pessoas seguras deve ser a principal prioridade em
qualquer resposta de emergência. Existem várias maneiras de
desenvolver um programa de segurança para funcionários.
Agências locais como a Cruz Vermelha, corpo de bombeiros e
departamento de polícia e demais entidades federais, podem
fornecer treinamento e orientação para seu programa. Os
exercícios de discussão de riscos podem ajudá-lo a desenvolver e

Tabela 1

Checklist do Plano de Continuidade dos Negócios

Estrutura da equipe de
continuidade de negócios

• Assinatura segura de executivos
Formar a equipe principal de continuidade de negócios
Criar equipe de análise de negócios
Desenvolver cenários de desastres
Definir hierarquias de tomada de decisão

• Priorizar a recuperação por considerações de negócios
• Mapear metas de recuperação para dependências
• Desenvolver estratégia de continuidade de data center
• Desenvolver estratégia de continuidade da força de trabalho

Comunicações de crise

O design da infraestrutura de alta disponibilidade presente no local

• Teste a capacidade de recuperação de aplicativos de missão crítica
• Realize exercícios e orientações de mesa

funcionamento - mas e se as pessoas forem deslocadas de seu local

• Estabelecer programa formal de comunicação de crises

sistemas? Um programa completo e eficaz de continuidade de

• Identifique as partes interessadas para comunicações de emergência

negócios deve abranger não apenas o data center, mas também a

• Desenvolver programas através de exercícios de mesa e
treinamento em resposta a emergências por agências locais
Programas de
conscientização e segurança • Incorpore segurança e conscientização à orientação de novos
funcionários
dos funcionários
• Revise e teste os procedimentos de evacuação de emergência

de trabalho habitual ou perderem o acesso aos seus dispositivos ou

força de trabalho. Se as pessoas não podem fazer o seu trabalho, a
empresa não pode funcionar normalmente.

WORKSPACE

• Identifique os principais canais de comunicação interna
• Rascunho de comunicações (amostras)

físico e na nuvem permite manter as operações de TI em

CITRIX

Recuperação de
desastres/teste de
continuidade de negócios

• Ampliação/redução com base na gravidade da situação
• Atualizar planos regularmente
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Planejamento de
continuidade de negócios

•
•
•
•

Continuidade da Força de
Trabalho: habilitando o
acesso ininterrupto aos
recursos comerciais

Enquanto a continuidade dos negócios tenha tradicionalmente
girado em torno de um local de trabalho alternativo ou unidade de
recuperação, as organizações usam cada vez mais as ferramentas
de mobilidade para permitir que as pessoas trabalhem onde for
A TI não precisa se preocupar com a criação de imagens de dezenas

próprio local do desastre, como membros da equipe de

ou centenas de máquinas e, em seguida, orienta as pessoas em uma

continuidade

longa lista de processos alterados.

de

negócios,

trabalhadores

de

resposta

a

emergências, trabalhadores de serviços críticos e outros, podem ser
alojados em qualquer estrutura ou unidade móvel disponível, sem a

Isso permite exatamente a mesma experiência para o usuário. Não

necessidade de infraestrutura ou conectividade complexa.

há necessidade de se preocupar em providenciar dezenas ou
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mais conveniente e eficaz. As pessoas que precisam trabalhar no

centenas de máquinas, e então orientar as pessoas através de uma
longa lista de processos diferentes.

CITRIX

Na Citrix, a mesma tecnologia segura de workspace digital permite que

as pessoas se conectem a aplicativos e dados em operações de rotina e
situações de emergência, usando qualquer dispositivo, rede ou nuvem.

Essa abordagem gera benefícios importantes, incluindo:

Isso torna mais simples para as pessoas cuidarem de suas prioridades -

seja para continuar trabalhando normalmente, executar novas tarefas

Eficiência e economia de custos. Tornando a mobilidade e o

exigidas pelo acontecimento ou se concentrar nas necessidades de

acesso

seus famílias - e depois retomar o trabalho conforme as circunstâncias

continuidade de negócios, permitindo aumentar o valor desses

permitam. Ao invés de ter que providenciar PCs que atendam a

investimentos, eliminando muitos processos de continuidade de

determinadas especificações, configurá-los e fornecer acesso aos

negócios separados e custos.

remoto

elementos

essenciais

do

planejamento

de

pessoas para outro local e permitir que eles voltem a trabalhar da
mesma maneira de antes, rapidamente no mesmo ambiente de sempre.
Isso permite exatamente que o usuário tenha a mesma.

Uma experiência perfeita para as pessoas. Porque as pessoas
acessam e usam seus recursos da mesma maneira que sempre o
fizeram, com a mesma experiência de workspace digital seguro em
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diversos aplicativos, somos capazes de fechar um escritório, mudar

qualquer cenário, não há necessidade de procedimentos
alternativos a serem aprendidos ou lembrados.
Segurança e compliance. Durante um evento de continuidade de
negócios, os dados e os aplicativos são entregues usando a mesma

infraestrutura das operações de rotina, com a mesma segurança. Os
aplicativos Windows permanecem sob a infraestrutura de nuvem
híbrida controlada pela área de TI, onde a gestão automatizada e

centralizada aprimora a aplicação de políticas, conformidade
regulatória e proteção antivírus. Da mesma forma, os usuários
podem acessar com segurança arquivos confidenciais, aplicativos e

dados de qualquer dispositivo em qualquer local, enquanto o
departamento de TI mantém o controle completo, rastreamento,
reportando e auditabilidade completos para ajudar na segurança e

compliance. Os dados entregues aos dispositivos móveis são
protegidos e controlados através do gerenciamento de dispositivos
móveis (MDM), enquanto os aplicativos são protegidos e

controlados por meio do gerenciamento de aplicativos móveis
(MAM). De ponta a ponta, a criptografia fornece uma camada
adicional de proteção à medida que as pessoas acessam aplicativos

e dados de negócios em qualquer rede, em qualquer local.

Execução mais prática e de menor risco. As organizações podem
implementar seu plano de continuidade de negócios com menos
interrupções para os usuários e os negócios. Como resultado, a

Garantindo a assiduidade
da força de trabalho com
a tecnologias Citrix.

proativamente - para deslocar as pessoas para fora do local antes
de um furacão ou tempestade de neve, para que trabalhem em casa
durante uma epidemia, ou mesmo evacuar para uma cidade
diferente no caso de uma perturbação iminente de escala
especialmente grande - em vez de se arriscar e esperar que o
desastre passará sem afetar os negócios. O plano se torna muito
circunstâncias, em vez de um último recurso, a ser invocado apenas
nos tempos desesperados ou no último momento possível. Sediada
em Fort. Lauderdale, Flórida, a Citrix tem ampla experiência com
eventos de continuidade de negócios. A Citrix já transferiu

interrupções nos negócios. Líder no setor de soluções, o workspace
da Citrix

permite que o TI entregue com segurança todos os

aplicativos - Windows, Web, SaaS e dispositivos móveis - além de

dados e serviços de qualquer dispositivo, em qualquer rede ou
nuvem. A Citrix suporta a continuidade da força de trabalho através
de tecnologias abrangentes que simplificam as operações de

segurança e reduzem risco nas seguintes áreas-chave.

Acesso Contextual

trabalho em todo o mundo com base em instalações fechadas e
proporcionou aumento rápido da capacidade em outras áreas com

Em vez de se preocupar com métodos especiais de acesso, a TI

base em potenciais desastres. A Citrix fez isso várias vezes,

pode permitir que as pessoas acessem seu workspace digital seguro

especialmente durante a temporada de furacões na Flórida. Os

da maneira usual em qualquer conexão. Os usuários podem se

serviços prestados interna e

externamente aos clientes nunca

conectar via LAN ou WAN da empresa, banda larga, satélite, ponto

foram afetados devido à força de trabalho e flexibilidade permitida

de acesso público ou celular/4G-hotspot com total segurança,

pelas tecnologias Citrix.

acessar o controle, monitoramento e rastreamento de compliance.
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indivíduos para salas de conferência de hotéis, deslocou cargas de

organizações a garantir a continuidade das operações durante

CITRIX

mais eficaz quando é visto como um ajuste aceitável para

Com um espaço de trabalho digital seguro, a Citrix ajuda as
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organização geralmente está mais disposta a tomar essa medida

O Citrix Gateway (anteriormente NetScaler Gateway) fornece uma estrutura de
gerenciamento unificado para a TI, onde ela poderá proteger, controlar e otimizar o acesso a
aplicativos e dados em qualquer dispositivo, usando qualquer rede ou nuvem. As pessoas que
perderam o acesso ao dispositivo de trabalho habitual podem se conectar ao seu workspace
digital seguro, incluindo todos os aplicativos comerciais de sempre, usando qualquer
dispositivo disponível. É possível baixar o aplicativo Workspace até mesmo para dispositivos
adquiridos recentemente ou um dispositivo pessoal antigo, incluindo Windows e Mac
desktops, laptops, dispositivos móveis baseados em iOS, Android e Windows, e Google
Chromebooks. Dentro do Citrix Workspace, os usuários têm, em apenas um clique, acesso
único à aplicativos corporativos para dispositivos móveis, Web, SaaS, personalizados e
Windows, incluindo aplicativos integrados de compartilhamento de arquivos e produtividade.

Segurança de Aplicativos
A virtualização de aplicativos e desktops do Windows com tecnologia a Citrix Virtual Apps
and Desktops (anteriormente chamada de XenApp and XenDesktop) permitem que a TI
transforme os aplicativos Windows e desktops completos em serviços sob demanda,

entregues com segurança para workspaces digitais em qualquer

Segurança de Dados

a proteção de dados, compliance, controle de acesso e

usuários,

administração

de

compartilhem arquivos com segurança de qualquer lugar, em

propriedade pessoal, emprestados ou endpoints corporativos

qualquer dispositivo. O TI pode conceder acesso facilmente a

recém-adquiridos - dentro do mesmo ambiente unificado. Os

repositórios de dados corporativos existentes sem comprometer a

dispositivos móveis podem desempenhar um papel especialmente

segurança. Documentos de rotina de fluxos de trabalho, como

importante, mantendo os usuários conectados com o negócio

cadeias de aprovação, podem ser automatizadas para manter os

durante uma interrupção. O Citrix Endpoint Management (antigo

processos de negócios em execução sem problemas, mesmo em

XenMobile) permite o provisionamento baseado em identidade e

circunstâncias incomuns. Opções de armazenamento flexíveis,

controle de aplicativos, dados e dispositivos, bem como conta

baseadas em políticas controle, relatórios, criptografia de dados,

automática de desprovisionamento e limpeza seletiva de todos os

limpeza remota, integração de information rights management (IRM

dispositivos que foram usados temporariamente durante um

support) e data loss prevention (DLP) , ajudam a manter o conteúdo

evento de continuidade de negócios. Aplicativos e dados de

comercial seguro quando ocorrerem interrupções nos negócios.

de

usuários

facilmente

em

dispositivos

negócios, desenvolvidos pelo TI ou por terceiros, incluindo
aplicativos de produtividade móveis a nível empresarial, residem em

um espaço separado dos aplicativos de recursos pessoais e dados
no dispositivo.

equipes

e

clientes

acessem

a

sincronização

e

WORKSPACE

O Citrix Content Collaboration (antigo ShareFile) permite que

CITRIX

gerenciados no datacenter ou na nuvem, a TI mantém centralizada

POPULOS

dispositivo, em qualquer local. Porque aplicativos e dados são

Juntas, essas tecnologias Citrix ajudam os planejadores de continuidade

de negócios a abordar as duas principais preocupações dos usuários:
• Ainda posso acessar meus aplicativos, dados e arquivos e colaborar

efetivamente com outras pessoas dentro e fora da organização?
• Tudo ainda funciona da mesma maneira que o habitual ou preciso me
reajustar a um dispositivo desconhecido, método de acesso à rede e

conjunto de ferramentas?

Continuidade do Datacenter: Mantendo Operações Contínuas de TI
A maioria das grandes organizações já opera em um modelo de nuvem
híbrida e possui mais de um data center, enquanto tira proveito da nuvem
para escala e redundância. Se um data center ou nuvem ficar offline por
qualquer razão - planejada ou não - as pessoas devem poder acessar os
recursos através de outro centro de dados ou recurso de nuvem, ativo ou
de backup, até que o data center ou a nuvem afetada voltem a ficar online. É importante certificar-se de que a infraestrutura associada possa
suportar essa resposta, desde um failover rápido e automatizado até o
balanceamento de carga e capacidade de rede.
Organizações que giram em torno de PCs tradicionais para uso primário

de acesso a dados e recursos, geralmente estão em desvantagem quando
se trata de respostas a eventos inesperados.
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Com o Citrix Remote PC access, os clientes do Citrix Virtual Apps

usuários. Se o primeiro data center fica inoperante, o Citrix ADC redireciona os usuários
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CITRIX

otimize a utilização da largura de banda em redes públicas e redes públicas de terceiros,

Continuidade do Usuário

obtendo visibilidade do desempenho do aplicativo para otimizar a experiência do usuário em

qualquer cenário.
Seu departamento de TI implantou uma solução que oferece a
mesma experiência para o usuário final, independentemente de sua

WORKSPACE

localização física. A área de trabalho Citrix, com recursos
inteligentes, expande a capacidade dos usuários de serem
produtivos de qualquer lugar. Ter um feed inteligente com itens de
ação em qualquer dispositivo mantém os indivíduos avançando,
mesmo em tempos de agitação.
Segurança de rede
O Citrix ADC (antigo NetScaler ADC) e o Citrix SD-WAN (antigo
NetScaler SD-WAN) simplificam o failover do data center para os
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Automação e Recuperação
As soluções Citrix ajudam o TI a garantir que os recursos do data
center permaneçam disponíveis. O Citrix Hypervisor (antigo
XenServer) - A plataforma de virtualização de cloud, servidor e

Analytics & Insights

desktop, líder em custo benefício do mercado - fornece
ferramentas para gerenciamento de recuperação de desastres em
sites, incluindo migrações em tempo real (para mover cargas de

trabalho de um servidor físico para outro), alta disponibilidade

Um cenário de continuidade de negócios pode alterar bastante a distribuição de

automatizada (que redistribui máquinas virtuais de um host com

usuários e cargas de trabalho na infraestrutura de rede, tornando-o

falha para outros hosts físicos) e reiniciação para proteger cargas de

especialmente importante para o monitorar o desempenho e garantir uma boa

trabalho críticas de eventos localizados. Os serviços de Citrix Cloud

experiência para todos os usuários. Ao mesmo tempo, o TI deve permanecer

auxiliam na resiliência, fornecendo um único painel para que o TI

vigilante em relação às ameaças à segurança, para que um processo contínuo

possa gerenciar recursos em vários data centers corporativos,

interrupção não crie oportunidades para hackers. Soluções Citrix, incluindo

nuvens públicas e nuvens privadas. O TI pode reatribuir facilmente

Citrix ADC, Citrix Application Delivery Management (antigo NetScaler

os usuários a sites alternativos, conforme necessário reduzir a carga

Management and Analytics System) e Citrix Virtual Apps and Desktops

nos

e

fornecem visibilidade total da sua infraestrutura de TI, com análises em tempo

disponibilidade. Os serviços Citrix Cloud são executados em um

real para detectar ameaças, configurações incorretas e problemas de

ambiente globalmente disponível e altamente disponível, em uma

desempenho. O Citrix Analytics for Performance and for Security oferece

plataforma distribuída e projetada para operação contínua,

insights acionáveis em tempo real, para garantir que seu ambiente esteja

independentemente de interrupções locais.

funcionando da maneira mais suave possível. Ter informações detalhadas sobre

recursos

desafiados

e

garantir

seu

desempenho

o que cada usuário está enfrentando dá ao TI a agilidade para oferecer mais

recursos a um indivíduo sempre com a melhor experiência.
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A essência da continuidade dos negócios é minimizar o
impacto de interrupções nas pessoas e nos recursos de TI em
que confiam. No passado, as organizações tinham que confiar
em métodos e locais de trabalho alternativos nessas
situações, forçando as pessoas a se adaptarem a maneiras
desconhecidas de trabalhar ao mesmo tempo em que eles
estão lidando com o estresse e a incerteza do próprio
acontecimento. A Citrix suporta uma abordagem mais
integrada e holística, permitindo que as pessoas trabalhem
exatamente da mesma maneira durante uma emergência,
como fariam em qualquer outro dia. Tecnologias abrangentes
para acesso contextual à rede, aplicativos e a segurança dos
dados permitem que as pessoas se tornem totalmente
produtivas em qualquer dispositivo, em qualquer rede ou
nuvem, em qualquer local, ajudando o TI a garantir segurança
e controle ininterruptos.
O back-end, automação e a recuperação mantém os recursos
de TI disponíveis, enquanto o monitoramento, detecção, e
análises ajudam o TI a garantir uma boa experiência do
usuário, manter o compliance, e evitando violações. Ao
alavancar a infraestrutura cotidiana, essa abordagem também
elimina a necessidade de ferramentas e dispositivos de
acesso à continuidade de negócios separados, reduzindo o
custo e a complexidade do planejamento da continuidade de
negócios.

Para saber mais entre em contato com nossos

especialistas através do (11) 3021-3761 ou por
e-mail: atendimento@populos.com.br

Os workspaces digitais seguros estão transformando a
maneira como as organizações de TI do mundo habilitam os
usuários e capacitam os negócios. Incorporando as soluções
Citrix em sua estratégia de continuidade de negócios, você
pode proteger sua empresa de maneira muito mais eficaz
contra os riscos por interrupções, planejadas e não
planejadas.

