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ENTREGAR E USAR APLICAÇÕES WINDOWS EM QUALQUER LUGAR. 

Para empresas que desejam reduzir o custo de acesso a aplicativos Windows, GO-Global 

oferece acesso rápido a aplicativos Windows multiusuário, conectividade de plataforma 

cruzada, uma arquitetura centralizada e um conjunto de recursos robusto por uma fração do 

custo de outro controle de soluções de acesso remoto multiusuário. Ao contrário de outros 

provedores de acesso remoto multiusuário, GO-Global substitui totalmente a funcionalidade 

dos Serviços de Área de Trabalho Remota da Microsoft, incluindo kernel multi-sessão, clientes 

de Área de Trabalho Remota, driver de vídeo, protocolo, gateway de internet e ferramentas de 

gerenciamento, reduzindo a complexidade e economizando pelo menos 40% em relação a 

outros soluções de acesso remoto multiusuário. 

 

ENTREGUE EM QUALQUER LUGAR. 

• Instale e configure em apenas 15 minutos em qualquer PC Windows ou máquina host de 

servidor em seu escritório ou datacenter, ou na nuvem. 

• Publique aplicativos, configure opções e gerencie sessões em um único PC ou cluster de 

servidores de forma segura, simples e rápida. 

• Os aplicativos do Windows® são protegidos no cliente com criptografia forte e protocolos de 

segurança SSL / TLS. 

• Habilite a autenticação de dois fatores para logons do usuário final, tornando os ataques de 

força bruta inúteis. 

• Fornece acesso remoto multiusuário a aplicativos do Windows enquanto executa 

independentemente dos controles de licença do Microsoft® Remote Desktop Services (RDS) e 

da funcionalidade multi-sessão do Windows. 

• Gerenciar e controlar a experiência do usuário final com monitoramento de host em tempo 

real e ferramentas de monitoramento de conexão e sessão. 

• Personalize a interface do usuário final (caixa de diálogo de login, janela do programa etc.) 

com o logotipo, nomes e imagens da sua empresa. 

• Faça um uso mais eficiente dos recursos disponíveis com recursos integrados de 

balanceamento de carga, incluindo hosts e sessões por trás de balanceadores de carga de 

terceiros. 
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USE EM QUALQUER LUGAR 

 

• Habilite os usuários finais a com segurança e simultaneamente execute aplicativos do 

Windows de seus computadores de escritório ou domésticos ou de seus dispositivos móveis. 

• Seja qual for a localização do usuário final, os aplicativos do Windows parecerão estar sendo 

executados localmente, com 100% de retenção de recursos, funções e branding. 

• Amplo suporte ao dispositivo do cliente, incluindo dispositivos móveis e Windows, Mac OS X 

e Computadores Linux. 

• Acesso de alto desempenho, mesmo durante conexões de baixa largura de banda. 

• Acesso web, de conteúdo de áudio e vídeo com eficiência rodando em sessões GO-Global. 

• Imprima facilmente em impressoras locais ou de rede. 

 
SOBRE A GRAPHON E A CENTRIC SOLUTION 

 

GraphOn criou GO-Global em 1999 para permitir o acesso confiável, seguro e multiusuário aos 

aplicativos do Windows a partir de qualquer local, dispositivo e sistema operacional.  

GO-Global combina a escalabilidade e desempenho de produtos multiusuário com a facilidade 

de uso de produtos de usuário único, reduzindo os custos de administração e hardware, 

aumentando a eficiência do usuário final e reduzindo o custo total de propriedade.  

GO-Global é usado por milhares de clientes que vão desde pequenas empresas para empresas 

localizadas em quase todos os países do mundo. 

A Centric Solution é a parceira da GraphOn no Brasil e a mais de 10 anos oferece ao mercado 

brasileiro o GO-Global com a venda e o seu suporte para fornecedores de software 

independentes (ISVs), provedores de serviços gerenciados (MSPs) e provedores de serviços de 

hospedagem (HSPs), que usa o GO-Global para integrar em suas respectivas infraestruturas 

para entregar aplicativos para os usuários finais.  

Para maiores informações, visite www.go-global.com.br. 
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