Dostęp do Pulpitów i Aplikacji
Windows z Dowolnego Miejsca
za Pomocą Dowolnego
Urządzenia!
Z ERICOM ACCESSNOW™ ORAZ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ,
NATYCHMIAST PRZEKSZTAŁCIĆ KAŻDE Z URZĄDZEŃ MOBILNYM, TABLETÓW
LUB KOMPUTERÓW PC W BEZPIECZNY, ROZSZERZONEGO KLIENTA RDP.
Umożliwij swoim użytkownikom mobilność i elastyczność dostępu do pulpitów i aplikacji Windows
hostowanych na Windows Terminal Services / RDS / VDI / fizycznych stacjach roboczych — od
najszerszej gamy urządzeń, w tym komputerów z systemem Windows, Mac, Linux, iPad / iPhone,
Android, Google Chromebook, BlackBerry — nawet zablokowanych stacji roboczych!

CO TO JEST ACCESSNOW?
Ericom AccessNow jest pierwszym klientem RDP całkowicie na bazie HTML5, pozwalającym na dostęp do
obsługiwanych aplikacji Windows i komputerów stacjonarnych. Działa całkowicie wewnątrz przeglądarki, z
wykorzystaniem jedynie standardowych technologii internetowych.

REALNE KORZYŚCI!
Obniżenie Nakładu Pracy IT — znacząco przyczynia
się do zmniejszenia obciążenia do zarządzania
oprogramowania Windows PC. Na urządzeniu
użytkownika nie wymagana jest żadna dodatkowa
instalacja oprogramowania klienckiego lub wtyczek
(np, Java, Flash, Silverlight, ActiveX).
Koniec z problemami z urządzeniami. Wykorzystuje
każdą przeglądarkę kompatybilną z HTML5, bez
instalowania oprogramowania klienckiego. Zamienia
dowolne urządzenie w bezpieczny punkt dostępu do
informacji i aplikacji.
Działa w twojej bieżącej przeglądarce: każda zgodna
z HTML5, w tym Chrome, Safari, Internet Explorer,
Firefox i innych.
Wspaniałe doświadczenie użytkowania. Wygląda i
działa ze sprawnością rodzimego klienta RDP,
zwłaszcza w sieci WAN z jej wbudowanymi
technologiami przyspieszania.
Intuicyjna w użyciu. Za pomocą standardowych
przeglądarek internetowych, użytkownicy mogą
zawsze szybko i łatwo uzyskać dostęp do tego czego
potrzebują z dowolnego miejsca.

Integracja z portalami organizacyjnymi i stronami
internetowymi.
Bezpieczne dane. Ze względu na unikalne podejście
AccessNow oparte na przeglądarce internetowej,
wszystkie wrażliwe dane Twojej firmy pozostają
bezpieczne, bez informacji pozostawionej na
urządzeniu końcowym użytkownika po zamknięciu
sesji.
Nic skomplikowanego. Działa po wyjęciu z pudełka,
bez konieczności dostosowywania, instalacji lub
konfiguracji.
Obsługuje inicjatywy BYOD (od “Bring Your Own
Device”, pol. Przynieś Swoje Urządzenie) — Daje
użytkownikom możliwość dostępu do swoich aplikacji
roboczych i komputerów stacjonarnych z własnych
urządzeń osobistych, bez konieczności wsparcia dla
urządzenia ze strony obsługi IT.
Ericom Secure Gateway (opcja darmowa). Umożliwia
wojownikom dróg lub stacjonarnym pracownikom
biura do bezpiecznego podłączenia do zasobów
wewnętrznych z poza zapory — nie jest wymagane VPN.
Zwiększa elastyczność wdrażania; współpracuje
również z zablokowanymi urządzeniami.

JAK DZIAŁA ACCESSNOW DZIAŁA?
To takie proste! Wszystko czego potrzebujesz to przeglądarka
internetowa i połączenie z internetem.
Otwórz stronę internetową
Podaj swoje dane logowania
Kliknij “Połącz” — pulpit lub aplikacja pojawi się
bezpośrednio w oknie przeglądarki

Ericom AccessNow zrewolucjonizował
sposób prowadzenia działalności. I mimo,
że oprogramowanie jest “ustaw i
zapomnij”, personel pomocniczy jest nie
mniej gwiezdny!
Dan Dorato, VectorMedia

To wszystko.

KOMPONENTY ERICOM ACCESSNOW
1. Użytkownik końcowy wpisuje adres URL AccessNow
aby rozpocząć połączenie.
2. Klient łączy się z Serwerem Dostępu za pomocą
WebSockets — Serwer Dostępu jest zazwyczaj
instalowany u samego hosta RDP.
3. Dostęp do serwera przekłada komunikację
WebSocket do / z RDP.
4. Zdalny pulpit systemu Windows / interfejs aplikacji
użytkownika jest wyświetlany wewnątrz okna
przeglądarki.
UWAGA: Opcjonalnie, klient łączy się Serwerem Dostępu
poprzez Bezpieczną Bramkę Ericom.

Dostępne materiały i linki:
• Informacje o produkcie: www.EricomAccessNow.com
• Demo online: http://demo.EricomAccessNow.com/
• Bezpłatne ocena kliknij tutaj.

CZTERY SMAKI KLIENTA RDP HTML ERICOM ACCESSNOW
Ericom AccessNow
Dostarcza dostęp do lokalneych i zdalneych /
hostowanych w Chmurze Windows Terminal
Services / RDS / wirtualnych pulpitów
Ericom AccessNow dla Wiodących Agentów
Połączeń
Dostęp HTML5 do Microsoft RDCB, Ericom
PowerTerm WebConnect, VMware View, Quest
vWorkspace

Ericom AccessNow dla Chromebook’ów Google
Rozszerzenie zasięgu Chromebook’ów do starszych
aplikacji Windows oraz zdalnych pulpitów (VDI)
Ericom AccessNow dla Portali Przedsiębiorstw
Umożliwia łatwą integrację z aplikacjami Windows i
komputerami stacjonarnymi w ramach wiodących
portali korporacyjnych.
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Ericom® Software jest wiodącym dostawcą rozwiązań dla przedsiębiorstw w zakresie dostępu do aplikacji i wirtualizacji. Od 1993 roku, Ericom pomaga
użytkownikom w uzyskaniu dostępu do krytycznych zasobów korporacji, poprzez aplikacje pracujące w szerokim zakresie serwerów terminalowych Microsoft®
Windows®, wirtualnych desktopów (VDI), Blade PC, hostów oraz innych systemach. Z ponad 8 milionów instalacji w 45 krajach, Ericom posiada biura w
Stanach Zjednoczonych, Europie i na Bliskim Wschodzie, a także światową sieć dystrybutorów, partnerów strategicznych i partnerów OEM.

