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   راهکار جامع برای پیاده سازی  VDI  
  راهکار جامع برای پیاده سازی Application Delivery 
 یی در هزینه بخش آی ت و افزایش بهره وری و    صرفه ج

 رضایت پرسنل 
 ذخیره تمام فعالیت های کاربران 
 امنیت اطالعات بسیار باال 
 کاهش هزینه های تمام شده  

  معرف

Parallels RAS  پیاده  جامع براییک راهکار
روش است.  Virtual Desktop Infrastructure (VDI)   سازی 

رت است که  رد نظر در سرور نصب ب کار بدینص رنامه های م
ند(شده و کاربران  جه ش از طریق این نرم  )بدون اینکه مت

د را اجرا م  و برنامه شدهبه سرور وصل   افزار های کاربردی خ
  د. کنن

ع سیستم قادرند کاربران  بایل، ویندوز و عامل با هر ن (م
کس)   هامکانات سخت افزاری، و در هر جلسو با کمترین لین

د را  د به نرم افزار متصل شده و کارهای روزانه خ مختص خ
ییرات و رویداد ها برای به ذکر است، الزم دهند.  انجام همه ت

د.  امنیت بیشتر ثبت میش

این نرم افزار برای سازمان هایی که ساالنه هزینه گزاف برای 
د پرداخت  تامین و نگهداری سیستم های کامپیوتری خ

د میکنند، بسیار مناسب  م باشد. عالوه بر آن کاربر کارهای خ
را بر روی سرور با سرعت بیشتری انجام داده و این امر باعث 

سازمان افزایش میزان رضایت کاربر همچنین افزایش بهره وری 
 گردد.م

 ؟ RAS Parallelsچرا 

ق العاده  تجربه کاربری ف

Parallels RAS سیستم هر طریق از تا سازد م قادر را کاربران 
 ، MAC OS ، Linux ، ویندوز برای Parallels Clients( عامل

iOS / iPadOS ، Android ، Chrome OS مرورگر و HTML5 
 بسیار(الگین)  ورود. کنند کار  ها تاپ دسک و ها برنامه ) روی
 بر عالوه ، برنامه سریع پاسخ و پرونده سریع بازیابی ، سریع
 و دردسر بدون چاپ ، دردسر بدون ای وظیفه چند انجام

 افزایش و فرایندها سازی ساده به ، دور راه از کامل پشتیبان
  .کند م کمک وری بهره

  

این نرم افزار محیط کامال بصری و یکپارچه برای کاربران ارایه 
ریکه  د ، کاربران قادرندم دهد بط مستقل از مکان به کار خ

د چه در حال حرکت  ادامه دهند.چه در دفتر خ

 زیابی سریع پروندهرا  
  و رها کردنقابلیت کشیدن 
 چند وظیفه ای  
 صفحه کلید سریع  
  پشتیبان کامل ازRemoteFX  
 صدای دو طرفه  
 (سفارش سازی)قابلیت برچسب زدن به رنگ سفید  
 چاپ و اسکن بدون زحمت  
 ورود بسیار سریع 

 

  امنیت اطالعات بسیار باال

 که هایی سیاست از استفاده با Parallels RAS استقرار
زهای ، کاربر بر مبتن دسترس  دستگاه و ها مکان ، گروه مج

 فعالیت و ها داده رفتن دست از خطر ، کند م محدود را ها
 Parallels RAS ، این بر عالوه. دهد م کاهش را مخرب های

یت احراز و FIPS 140-2 رمزگذاری از  (MFA( عامل چند ه
  .کند م پشتیبان

Parallels RAS برای را ابزارها و ها ویژگ از ای گسترده طیف 
 ، ها برنامه سازی ایمن و نظارت جهت ها سازمان به کمک
  .کند م فراهم ابر چند های محیط در ها داده و ها تاپ دسک

ان  SAML SSOاز ن همچنی تیبان پش Single Sign onبه عن
انند تا  م کند  همنابدون وارد کردن محدد اعتبارکاربران بت

رد) بین برنامه های مختلف جا ند.(یوزر/پس   بجا ش

  پیشرفته فیلتر 
  کالینت هاپالیس اجبار 
  کالینت مدیریت 
  رمزگذاری های پروتکل 
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  یت احراز   عامل چند ه

 یتجار اطالعات و آمادگ یفناور چابک

Parallels RAS سازد تا  اطالعات را قادر م یفناور رانیمد
ً یسر استه ها ا د بپردازند ، از جمله ادغام با  یتجار یبه خ خ

Windows Virtual Desktop یها طیاز مح بانی، پشت 
 R2 ٢٠١٢،  ٢٠١٢،  R2 ٢٠٠٨،  ٢٠٠٨( ندوزیو یناهمگن سرورها

 VMware( یزسا یمجاز یعامل ها ستمی) و س٢٠١٩،  ٢٠١٦، 
ESXi / VCenter  ،Microsoft Hyper-V  ،Nutanix 

Acropolis  ،Scale Computing HC3 Microsoft Azure) 

طاف پذ یمعمار سازمان  Parallels RAS ریپذ اسیو مق ریان
مداوم محل کار و  راتییسازد تا به سرعت با ت ها را قادر م

ند. ای دیجد یبرنامه ها یتقاضا برا اع دسک تاپ سازگار ش   ان

 Hypervisor agnostic 
  ط و سیستم عامل های مختلف ویندوز سرور مخل

 قابل تطبیق م باشد
 ی راه حل ها آماده برای hyper converged 
 ستچند ابر آماده ا  
 VDI مبتن بر دسک تاپ  
 VDI مبتن بر سرور  
 VDI مبتن بر جلسه  
 از راه دور دسکتاپ  
 زیع   RDSH  &VDIحافظه محل  ت

 دسک تاپ مجازی ویندوز
 نقطه یک از منابع و کاری بارهای همه مدیریت و ادغام با

ن  مرکزی لی  های قابلیت ، Parallels RAS کنس
Windows Virtual Desktop کنید ساده و داده گسترش را .

 کاربران به واحد حل راه یک و کنید یکپارچه را استقرارها همه
  .دهید ارائه نهایی

 

  آساناستقرار و نگهداری 

RAS یرساختهایز یاستقرار و نگهدار IT کیکند.  را ساده م 
ل مد  لی، شامل ادغام پروفا یو بصر کپارچهی تیریکنس

FSLogix دکار تص یساز نهی، به و  یکربندیپ ویزارد،  ریخ
عه ا  زبانیم یکربندیپ یبرا میقابل تنظ یاز ابزارها یمجم

، همه  VDIو  Microsoft (RDSH)جلسه دسک تاپ از راه دور 
دکار  هی، ته نیدهد. عالوه بر ا را کاهش م IT یساعات کار خ

د است یگذار اسیو مق ج دکار از جعبه م   .خ

از  ،بخاطر یکپارچگ و همچنین تمرکز تجهیزات در یک محل
رات نگهداری در بخش   اهد  ITمیزان پیچیدگ ام کاسته خ

 های قابلیت و ابزارها از ای گسترده طیف از استفاده با شد.
ماسیون د ات ج  زیرساخت مدیریت ، Parallels RAS در م

د.ساده م Microsoft RDS و VDI های   ش

 دکار دکار و مقیاس گذاری خ  تهیه خ
 ل مدیریت متمرکز با وب پورتال ک  نس
  ویزارداستقرار مبتن بر 
  پروفایلFSLogix  زهای شامل یکپارچه سازی مج

ل  )دانه ای(مدیر گران
  یربهینه سازی دکار تص  خ
  معماریMulti-tenant  
 ازن باری در دسترس بودن باال  )HALB( ت
  ارزیابUX  پیشرفتهمعیارهای جلسه و 
 PowerShell  وREST APIs 
 دکار مشتری  پیکربندی خ
 دکار و  اقدامات سفارش اعالن های خ
 ابزارهای مدیریت سرور 
 زیع  بار مبتن بر منابع ت

  

 هزینه های تمام شده  کاهش

Parallels RAS ییصرفه ج که باعث استجامع راه حل  کی 
 یها نهیسخت افزار و کاهش هز ی، کاهش رد پادر منابع

د. م سربار ز استفاده آن ساده صدور مدل ش رت و  مج به ص
ز  کی ل  یها ژگیتمام ومنفرد م باشد که  مج را محص

دمشامل  یل  . مانند:ش ،  VDIبرنامه های کاربردی و تح
ازن بار  ٢٤/٧پشتیبان مشتریان و  رایانش ابری،  ت

 فزودن های ارزان قیمتا 
 رت مدل  همزمان کاربر الیسنس به ص
 ) اف ز ارائه دهنده خدمات ت  )SPLAمج
 ز فرع  مدیریت صدور مج

یک را خریداری کرده است،  2Xکه شرکت  زپارالل شرکت درباه:
الت از مطرح ترین شرکت های ارایه کننده  یمحص ل برنامه تح

  است. (VDI)و دسکتاپ 
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