
IKT-partner, kellele võib loota

Töötajad pääsevad oma virtuaaltöölauale ja 
-rakendustele juurde laua- või sülearvutist, veebi- 
brauserist, kõhn-/nullklientidest, tahvelarvutitest ja 
mobiiltelefonidest

Paindlik ja soodne kuutellimus minimeerib kulutusi 
riistvarale, operatsioonisüsteemidele, tarkvara- 
rakendustele ning IT-süsteemi haldamisele ja 
uuendamisele

Ettevõtte olemasoleva IT-keskkonnaga hõlpsasti 
integreeritav tänu MS Active Directory põhisele või 
LDAP-põhisele kasutajajuurdepääsule Windowsi 
töölaudadele ja rakendustele

Kindel taastevõimekus (Disaster Recovery, DR) tagab 
talitluspidevuse ning SmartCLOUD™ DaaS-platvormi 
hõlpsa ja kiire tõrkesiirde

Virtuaaltöölauad on juurdepääsetavad multimeedia- 
sisule optimeeritud turvalise PCoIP-protokolliga ning 
teiste standardsete RDP-, Blast- ja NX-protokollidega

User-friendly centralized management portal facilitates 
Kasutajasõbralik keskne haldusportaal võimaldab 
IT-administraatoritel hallata töölaudu, rakendusi, 
töölauakooslusi ja ajutisi töölaudu

Kaugtöö võidukäiguga sammu pidamiseks peavad ettevõtted pakkuma võimalust töötada kõikjalt ja 
igast seadmest. Samas töötavad IT-osakonnad piiratud eelarve ning pingsate soorituseesmärkide 
tingimustes, kuna konkurentsitihedal turul on ettevõtted sunnitud kiiresti muutuma ja arenema – siit 
ka vajadus töökindla taristu, kiire juurutamise, alltöövõtu ja pideva ülemaailmse klienditoe järele. 
Virtuaaltöölauad vastavad paljudele neist vajadustest, kuid nende füüsiline ülevalpidamine kujuneb 
kulukaks. Ideaalseks lahenduseks on SmartCLOUD™ DaaS – pilvepõhine teenustöölaud, mis 
töötab CITIC Telecom CPC maailmaklassi taristul ning pakub kaugtöötajatele soodsat kogukulu, 
kõrget turbetaset ja maksimaalselt paindlikke funktsioone.
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Ideaalne virtuaalsete töölaudade lahendus

SmartCLOUD™ DaaS võimaldab kasutada virtuaaltöölauda ja -rakendusi turvaliselt igas 
seadmes ja kõikjal laitmatu kasutuskogemuse ning kiirusega.

Seninägematu lõppkasutuskogemus

Nii kontori- kui ka kaugtöötajad pääsevad oma töölaudadele 

ja rakendustele pilves hõlpsasti juurde igal ajal, kõikjalt ja 

ükskõik mis seadmest (sh tahvelarvutitest, nutitelefonidest, 

sülearvutitest, lauaarvutitest ning kõhn- ja nullklientidest) 

ning neid saab kohandada iga töötaja vajadustele ja 

töökoormusele.  Suured failid liiguvad töötajate vahel 

probleemideta.

Talitluspidevus ja meelerahu

Meie kliendid võivad end kindlalt tunda, sest CITIC Telecom 

CPC kasutatav serveri- ja lõppkasutajapoolsete võrguturbe- 

lahenduste, kohaliku ja kaugvarundamise lahenduste ning 

taastelahenduste (näiteks SmartCLOUD™ BRR ja 

SmartCLOUD™ EPS) pakett on koostatud läbimõeldult ning 

tagab meie ettevõtetest klientide andmete säilimise ja 

talitluspidevuse.

Turvaline ja mugavalt juhitav

Keskne juhtimisportaal pakub IT-administraatoritele kasutaja- 

sõbralikku halduskonsooli pilves hostitavate töölaudade ja 

rakenduste seiramiseks, seadistamiseks ning levitamiseks, 

kusjuures kasutada saab samu mandaate, reegleid ja lube 

nagu olemasolevas taristus. Peale selle pakub CITIC Telecom 

CPC valikulist 2-tegurilist autentimist ning eriotstarbelist 

TrustCSI™ ühtset ohuhaldust, mis aitab andmeid ja rakendusi 

kaitsta.

juurdepääs
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KÕIKJAL
TÖÖKINDEL

SmartCLOUD™ DaaS hõlmab 10 Gb/s püsiribaühendust, mis 

võimaldab kiiret ja töökindlat juurdepääsu ning laitmatut 

kasutuskogemust lõppkasutaja asukohast sõltumata.

Püsiribaühendus

Mitmesugused 
rakendused

* Klient võib soovi korral luua teenusele eri kontoritest juurdepääsu
   TrueCONNECT™ privaatvõrgu vahendusel, et suurendada töökindlust.
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