Visão Geral da Empresa

NComputing é líder em acelerar a adoção de virtualização de desktop.. Oferece
soluções integradas de custo reduzido e alto desempenho, com benefícios
além do modelo tradicional PC dedicado a cada usuário. As soluções
integradas de virtualização de desktops da NComputing são utilizadas em
micro, pequenas, médias e grandes empresas, nos setores da educação, e
outros segmentos como saúde, finanças, fabricantes e governo. Temos mais de
100 funcionários em 7 escritórios em todo o mundo.
Fatos
• A NComputing é uma empresa global com mais de 70.000 clientes no mundo.
• Mais de 20 milhões de pessoas utilizam diariamente as tecnologias da NComputing
em 140 países.
• A NComputing desenvolve e comercializa seu portfólio de produtos de virtualização de
desktops através de uma rede mundial de distribuidores com valor agregado e parceiros de
revenda, fornecendo soluções completas aos seus clientes.
• A NComputing mantém alianças globais estratégicas com parceiros de tecnologia para o
mercado de virtualização de desktops, como a Citrix e a Microsoft.
• Os escritórios globais de vendas dão suporte aos clientes e parceiros na América do Norte e
do sul, Europa, Oriente Médio e África; na Índia e na Região Ásia-Pacíficio.
• A sede corporativa da NComputing está localizada em Santa Clara, Califórnia.

Portfólio de Soluções
Para Micro, Pequenas e Médias e Grandes empresas , no setor da educação e
outros segmentos.
vSpace, Software Multi-usuário para Virtualização de Desktops e de Aplicativos de Alto
Desempenho.
O vSpace fornece os benefícios da virtualização de desktops à todas empresas, reduzindo
custos e simplificando tanto a implementação inicial como o gerenciamento continuo. A
plataforma fornece aos usuários acesso aos ambientes vSpace da NComputing, através de
um thin client da NComputing, podendo ser estendido para dispositivos endpoint que não
sejam da NComputing, incluindo baseados no Windows. A solução vSpace estará disponível
para Android, iOS e Chromebook em 2015.
A plataforma vSpace consiste de:
Produtos de Software vSpace
• vSpace Server é um software de virtualização de desktops que fornece acesso multiusuário de
alto desempenho. Esta solução suporta acessos simultâneos individuais para até 100 sessões
de usuários por sistema operacional, com VDI. O Servidor vSpace interage com o NComputing
User eXperience Protocol (UXP) e com os Thin Clients e software da NComputing para fornecer
uma solução de virtualização de desktop de ponta a ponta altamente otimizada.
• vSpace Client é o software que estende o valor do Servidor vSpace a PCs Windows, notebooks
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e netbooks (o beta do Android está disponível atualmente; espera-se suporte ao iOS no
primeiro trimestre de 2013).
• vSpace Management Center é uma solução de software de gerenciamento centralizada
de classe empresarial baseada no navegador, para o controle da tecnologia NComputing
implementada seja em ambiente Citrix HDX ou em ambiente NComputing vSpace. Os
administradores de TI podem gerenciar até 10.000 dispositivos clientes detectados de
qualquer lugar, a qualquer momento, reduzindo a sobrecarga necessária para manter e
controlar vários ambientes NComputing – sejam implementados local ou remotamente.

Dispositivos Thin Client para Ambientes vSpace Virtualizados
• Os dispositivos da L-series permitem que até 100 usuários compartilhem um PC ou servidor
executando o software de virtualização vSpace Server.
• Os kits de thin clients 3 em 1 da M-series para o vSpace Server, fornecem uma alternativa
viável de expansão do PC, permitindo que até 45 usuários compartilhem os recursos de um
PC ou servidor
• Os kits da X-series para o vSpace Server são soluçẽs prontas para até 11 usuários por PC.

Suporte Premium de Software e Assinaturas
• A oferta para o software do vSpace inclui atualizações e versões mais recentes, recursos online na Internet e acesso aos engenheiros de suporte especializados da NComputing.

Produtos para Plataformas de Virtualização Citrix VDI-in-a-Box.
• Thin Clients N-series para Citrix: os thin clients da N-series, equipados com a terceira
geração do Numo™ 3 System-on-Chip (SoC) são projetados para empresas que estejam em
implementação da solução Citrix VDI-in-a-Box, fornecendo 100% da incrível experiência de
HDX por aproximadamente 1/3 do custo de computadores típicos com HDX e dispositivos
tradicionais de Thin Clients.

Para Empresas de Grande Porte
Produtos para Plataformas de Virtualização Citrix
A NComputing possui soluções de Thin client altamente especializadas que reduzem os custos e
a complexidade normalmente associados com o fornecimento de dispositivos finais para usuários
em um ambiente de virtualização de desktop empresarial.
A NComputing estende e acelera a adoção de virtualização de desktops, possibilitando que as
empresas utilizem totalmente suas implementações de Citrix e HDX. A economia gerada pelas
soluções da NComputing podem ser re-alocadas aos recursos e infra-estruturas de TI necessárias
para dar suporte aos ambientes de virtualização de desktops Citrix de classe empresarial.
• Os thin clients da N-series são fabricados e projetados especialmente para atender às necessidades
de grandes empresas com investimentos existentes nos ambientes Citrix XenDesktop, XenApp
e VDI-in-a-box.
• O vSpace Management Center fornece um poderoso gerenciamento de dispositivos baseado
em navegador.
• Programas de suporte Premium e assinatura para missões críticas, com cobertura 24x7.
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Parceiros Estratégicos
O software de virtualização de desktops da NComputing e os dispositivos de Thin Clients da
NComputing trabalham em consonância com produtos parceiros em tecnologia para fornecer
aos clientes soluções viáveis e abrangentes.
• Microsoft: Como Parceiro com Certificação Gold, a NComputing tem acesso às ferramentas e ao
suporte necessário para servir aos clientes Microsoft.
• Citrix: As soluções conjuntas NComputing-Citrix reduzem significativamente os custos gerais de
aquisição e implementação de virtualização e acesso estendido com um ecossistema de baixo custo e
dispositivos de alto desempenho.

Amostra de casos de virtualização de desktops da NComputing por
segmentos de mercado
Na Educação
• Acesso direto e viável a computadores modernos e potentes para escolas de ensino primário,
fundamental, médio e instituições de ensino superior.
• Alternativa com alto custo-benefício para PCs dedicados dispendiosos, de difícil manutenção,
utilizando Thin Clients simples, pequenos e muito eficientes, os softwares também possibilitam o BYOD
(“traga seu próprio dispositivo”) e o ensino à distância.

Na Saúde
• Suporte centralizado para clínicas e filiais com ou sem equipe local de TI.
• Aplicativos de fluxo de trabalho para clínicas com sessões de desktops virtuais móbeis seguras e de
logon simples.
• Implementações em ambientes hostis, tais como andares de lojas e centros de distribuição.
• Soluções ideais para aplicativos para quiosques e estações de trabalho com terminais
Windows multifuncionais.
• Implementações em call centers, grupos de suporte técnico e aplicativos para quiosques.

Nos Ambientes de Negócios em Geral
• Call centers e grupos de suporte técnico com vários turnos utilizando os mesmos recursos
computacionais ao longo do dia.
• Solução para iniciativas de TI de alta prioridade, tais como BYOD (“traga seu próprio dispositivo”),
mobilidade, trabalho à distância e estratégias e migração e atualização para Windows 7/8
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