Ericom Connect –
®

Experiência Sem Limites!
Quer você precise de escalabilidade ilimitada ou um fácil e sem mistérios connection
broker. Ericom Connect é a resposta para ambos — uma robusta solução de
gerenciamento de acesso que é fácil de implementar e usar.

Ele simplesmente
funciona!
Ericom Connect eleva o acesso gerenciado
corporativo a aplicativos e desktops do Windows
a novos níveis, oferecendo escalabilidade
ilimitada, inigualável facilidade de uso e poderosos
relatórios. Suportando até 100 mil usuários
simultâneos por servidor de gerenciamento de
acesso, Connect permite iniciar tão pequeno
quanto você necessite, e crescer para um milhão
de usuários ou mais, de forma constante e
previsível.
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Com mais de duas décadas de experiência no
mercado de acesso. Ericom é um fornecedor
comprometido que irá trabalhar juntamente com
você para customizar o Connect para as suas
necessidades e escopo.
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Ericom Connect — Escalável, com acesso para
aplicativos corporativos do Windows e desktops, de
qualquer dispositivo, em qualquer lugar

Benefícios reais!
Rapidamente implementa aplicações e desktops
virtuais — em horas, não dias!
Reduz significamente a carga de trabalho da TI e
Helpdesk. Connect não necessita instaladores,
plug-ins ou atualizações.
Permite Mobilidade e BYOD. Disponibiliza a entrega
de aplicações e desktops para qualquer dispositivo em
qualquer lugar, e assim aumenta a produtividade do
usuário.
Gerenciamento 100% baseado na web com
drag-and-drop. Interface única para implementação,
gerenciamento e monitoramento.
Excelente Custo/Performance . Diminui os requisitos
do servidor em até 30% e relação a soluções alternativas.

Maximize seus ativos de TI. Otimiza os custos
existentes de TI, enquanto que diminui a complexidade
e sobrecarga da mesma.
Transforma a sua TI de um centro de custo em
uma mina de ouro de dados operacionais.
Alavanca uma riqueza de dados operacionais de TI
através de poderosos relatórios, soluções pró-ativas e
muito mais.
Garante a continuidade do negócio e da força de
trabalho. Robusto e sempre disponível, ele mitiga as
interrupções de produtividade.

Por que Ericom Connect ?
®

Arquitetura em Grid Avançada. A altamente
disponível, super-escalável e robusta arquitetura
do Ericom Connect é capaz de suportar milhares
de servidores de hospedagem e centenas de
milhares de sessões de usuários.
Poderosos Relatórios para Visão de Negócios.
Com dezenas de relatórios já disponíveis do
Connect, você tem uma visão holística dos
recursos do sistema, atividades dos usuários e
de suas sessões - o que torna extremamente
fácil de controlar e otimizar o uso da aplicação
e desktop, monitorar a produtividade do
usuário, mensurar a carga e saúde do sistema,
e solucionar problemas ou erros de
conectividade.

“Ericom Connect… Tudo é realmente muito intuitivo. Você pode
criar grupos de aplicações, grupos de servidores e grupos de
usuários que você, em seguida, gerencia como um grupo. Assim,
você pode associar um grupo de aplicativos com itens AD e aplicar
grupos aos domínios.”
— Brian Madden, Expert em Virtualização

Administração 100% baseada na Web.
Multiplicando em dez vezes a capacidade de
soluções alternativas de gerenciamento, a
interface drag-and-drop do Connect baseada
em web, permite a você implementar, gerenciar
e monitorar os componentes do sistema, sem
precisar instalar qualquer plug-ins ou
instaladores.
Tudo isso contribui para uma muito poderosa, e
mesmo assim simples ferramenta para gerenciar
centenas, se não milhares, de recursos e usuários
a partir de uma única interface, ao mesmo
tempo, eliminando a sobrecarga de ter que
implementar, configurar e manter uma ferramenta
de administração.

Obter uma visão imediata com alta nível da saúde do seu sistema

As versões do Ericom
Connect
Ericom Connect Enterprise
Para organizações com mais de 1000 usuários
e que precisa de uma solução com flexibilidade
e alta escalabilidade.
Configurar, personalizar e visualizar todos aplicativos publicados como
documentos e desktops
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Ericom Connect Professional
Para pequenas e medias empresas que
possuem menos de 1000 usuários.

