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RELEASE NOTES 
Versão 6.1.0.30001 

 

CONTEÚDO 

1. Novos recursos na versão 6.1 

2. Plataformas suportadas 

3. Problemas conhecidos 

 

Notas: 

1. GO-Global 6.1 não pode ser usado com uma licença da versão 6.0. Se você estiver 

atualizando para GO-Global 6.1 de uma versão anterior, você precisará de um novo arquivo de 

licença da versão 6.1. Você pode solicitar um novo arquivo de licença por meio do Página de 

solicitação de mudança de licença (License Change Request - LCR) no Portal do cliente. 

2. O GO-Global App foi substituído pelo AppController, um aplicativo que pode ser 

personalizado com uma própria marca corporativa do cliente. 

3. A caixa de diálogo Opções de host inclui as seguintes alterações: 

• A opção USE CLIENT’S TIME ZONE foi movida para a guia CLIENT ACCESS. 

• A opção SHARED ACCOUNT foi movida para a guia SESSION SHUTDOWN. 

• A guia GENERAL foi removida. 

• A guia CONFIGURATION para designar funções de servidor para GO-Global Hosts foi 

adicionada. 

4. O GO-Global 6.1 Host não é compatível com Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows Server 2008 R2, ou Windows 10 Versão 1803 e anterior. 

5. GO-Global pode ser instalado e executado em sistemas operacionais convidados que são 

gerenciados por produtos de hipervisor como VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Citrix 

Hypervisor. GO-Global não é compatível com computadores que têm a função ou recurso 

Hyper-V habilitado. 

6. Antes da versão 6.1, licenças gerenciadas GO-Global de hosts dependentes por padrão, que 

exigiam administradores para configurar cada host dependente para usar um gerenciador de 

licença central. Com a versão 6.1, GO-Global gerencia licenças do servidor de retransmissão 

por padrão. Isso permite que os administradores adicionem e removam hosts dependentes do 
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servidor de retransmissão sem a necessidade de fazer alterações na configuração de 

licenciamento. Observe que com o 6.1, um servidor de retransmissão agora é conhecido como 

balanceador de carga de retransmissão e é configurado por meio do novo guia 

CONFIGURATION da caixa de diálogo Opções de Host. 

 

Novos recursos na versão 6.1 

 

A autenticação de dois fatores (2FA) fornece uma camada extra de segurança, exigindo 

opcionalmente que os usuários finais entrem com um código de 6 dígitos de um aplicativo 

autenticador (GraphOn recomenda Google Authenticator e Authy) em um smartphone, além 

de seu nome de usuário e senha. Isso renderiza força bruta e senha de dicionário pesquisas 

inúteis - o que é especialmente crítico à medida que mais usuários finais acessam 

computadores de trabalho corporativos enquanto estão trabalhando em casa, levando a um 

aumento nos ataques de força bruta. 2FA também reduz o fardo de forçar uma política de 

senha complexa. 

 

Branding permite que os clientes substituam a marca GO-Global da GraphOn nos elementos 

da interface do usuário final (por exemplo, Diálogo de login, janela do programa, etc.) com as 

imagens, logotipos e nomes corporativos dos próprios clientes. 

 

AppController é uma substituição de última geração do GO-Global App que pode ser iniciado a 

partir de um computador desktop, um dispositivo móvel ou um navegador da web. 

 

Assistente de Certificado de Criptografia Forte ou  Strong Encryption Certificate Wizard 

permite que os administradores gerem e apliquem SSL confiáveis com facilidade certificados 

para GO-Global Hosts, permitindo criptografia forte e segurança SSL / TLS sem adquirir um 

certificado de uma autoridade de certificação de terceiros. 

 

Licenciamento em Nuvem ou Cloud Licensing é uma alternativa simples e de alta 

disponibilidade aos arquivos de licença da GO-Global que não requer servidores de licença 

local ou códigos de produto e elimina a necessidade de resgatar, re-hospedar ou atualizar a 

licença arquivos. Em vez disso, os administradores simplesmente executam o Assistente de 

Ativação em um host, fazem login em sua conta GraphOn e selecione a licença que deseja que 

o computador use. Depois disso, nenhuma alteração é necessária no computador. Alterações 

na versão da licença, contagem de estações e data de expiração são feitas no Serviço de 

Licenciamento em Nuvem da GraphOn e são imediatamente e automaticamente aplicados 

pelos GO-Global Hosts usando a licença. Se o computador Mudanças de endereço MAC (por 

exemplo, em um ambiente de nuvem), a licença de nuvem continua a funcionar sem 

problemas. E se um cliente deseja usar uma licença de nuvem em um computador diferente 

(ou vários computadores simultaneamente), o administrador simplesmente executa o 

Assistente de ativação no novo computador e seleciona a licença. Não há precisa enviar uma 
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solicitação para hospedar novamente uma licença e aguardar o recebimento de um novo 

arquivo de licença. 

Uma das principais vantagens das licenças em nuvem é sua capacidade de oferecer suporte a 

modelos de preços baseados em assinatura. Além de permitir que os clientes paguem pelo uso 

em curto prazo, de forma recorrente, licenças de assinatura na nuvem permitem que os 

clientes paguem apenas pelo que usam. Ao contrário das licenças locais, que exigem que os 

clientes paguem pelo uso máximo que pode ocorrer, as licenças de nuvem suportam modelos 

de preços que permitem aos clientes pagar pelo uso máximo que realmente ocorre. Os 

clientes ainda especificam um limite máximo de uso simultâneo para suas licenças de 

assinatura na nuvem, mas são cobradas apenas pelo que realmente usam. 

 

Redirecionamento de Abertura de Arquivo ou File Open Redirection simplifica o fluxo de 

trabalho, permitindo que os usuários finais abram tipos de arquivo especificados em 

aplicativos em execução no cliente. Os administradores podem ativar o recurso para 

determinados tipos de arquivo (por exemplo, XLSX, PDF, DOCX, etc.) de modo que quando um 

usuário tenta acessar um arquivo de um tipo especificado de um aplicativo host o mesmo não 

oferece suporte direto (por exemplo, abrir um XLSX no Outlook), o arquivo será aberto no 

cliente com o aplicativo cliente relevante (por exemplo, Excel). 

 

Redirecionamento de URL ou URL Redirection permite que os usuários finais cliquem em links 

da web que se abrem no navegador padrão no cliente, em vez do navegador padrão no host, 

para que os usuários finais possam acessar com eficiência o conteúdo da web e vídeos em 

execução na sessões do GO-Global. 

 

Video Replay permite que aplicativos e navegadores rodando em sessões GO-Global 

reproduzam conteúdo de vídeo em Clientes GO-Global. 

 

Melhorias de Suporte ao Balanceador de Carga de Terceiros ou Third-Party Load Balancer 

Support Improvements permitem que os administradores gerenciem centralmente hosts e 

sessões que são acessados por meio de balanceadores de carga de terceiros. Usando as novas 

funções Farm Manager e Farm Host, os administradores podem definir configurações em 

todos os hosts em um farm de uma vez e podem gerenciar e proteger sessões em execução 

em qualquer host do farm. Além disso, essas novas funções permitem que os usuários finais se 

conectem ao GO-Global Host por meio de balanceadores de carga de terceiros para iniciar 

sessões em um dispositivo (por exemplo, um computador em um escritório), desconectar e, 

em seguida, reconectar às suas sessões a partir de um dispositivo diferente (por exemplo, um 

computador doméstico). GO-Global reconecta automaticamente os usuários às suas sessões, 

mesmo quando o balanceador de carga não consegue conectar um usuário ao host no qual a 

sessão do usuário está sendo executada. 
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2. Plataformas suportadas 

 

GO-Global Host 

O GO-Global Host requer um dos seguintes sistemas operacionais Windows de 64 bits: 

§ Windows Server 2019 - Padrão e Datacenter 

§ Windows Server 2016 - Standard e Datacenter 

§ Windows Server 2012 R2 - Padrão e Datacenter 

§ Windows 10 (versão mais recente) - Professional e Enterprise 

O GO-Global Host é compatível com computadores que possuem as últimas atualizações do 

Windows instaladas. 

 

Cliente GO-Global 

GO-Global oferece suporte às seguintes plataformas de cliente: 

§ Windows 10 Professional e Enterprise (32 bits / 64 bits) com as últimas atualizações do 

Windows instalado 

§ Windows 7 Professional, Ultimate e Enterprise (32 bits / 64 bits) com as últimas atualizações 

do Windows instalado 

§ Mac OS X 10.13 e posterior 

§ Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 (64 bits) 

§ CentOS 7 e 8 (64 bits) 

§ Ubuntu 18.04 LTS e 19 (64 bits) 

§ SUSE Linux Enterprise 12 e 15 (64 bits) 

§ iOS 11.0 e posterior 

§ Android 8.0 e posterior em processadores ARM 

 

Navegadores 

GO-Global suporta os seguintes navegadores: 

§ Internet Explorer 11 (32 bits) 

§ Mozilla Firefox 60 e posterior 

§ Apple Safari 11 e posterior no Mac OS X 

§ Google Chrome 67 e posterior com Windows 7, Windows 10 e Chromebook 

§ Microsoft borda 
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3. Problemas conhecidos na versão 6.1.0.30001 

 

Os seguintes navegadores não são suportados como aplicativos publicados: 

• Microsoft borda 

• Chrome (32 bits) 

 

Os usuários que executam aplicativos do Microsoft Office em sessões GO-Global não podem 

salvar arquivos em MyWorkDrives mapeados em seu computador local. 

 

A nova opção de vídeo: 

• Só é compatível com AppController para Windows. 

• Requer que o Window Media Foundation seja instalado nos hosts Windows Server 2012 R2. 

• Consome mais memória e CPU do que o protocolo RapidX padrão. 

• É mais lento quando o tamanho da tela do vídeo é maior. 

 

Independentemente de a nova opção de vídeo estar habilitada: 

• Os vídeos não são reproduzidos quando o Chrome versão 80 é executado em uma sessão 

GO-Global. 

• Os vídeos não são reproduzidos no Internet Explorer a menos que o serviço de áudio do 

Windows esteja ativado. 

• Os vídeos não são exibidos quando o Windows Media Player é executado em uma sessão 

GO-Global. 

 

O recurso Open File Redirection só é compatível com AppController para Windows. 

 

O recurso Open File Redirection não é compatível com o Windows Explorer ou qualquer 

aplicativo que abra arquivos por meio do recurso “Abrir com” do Windows. Por exemplo, se 

um usuário clicar com o botão direito em um arquivo na caixa de diálogo Abrir arquivo de um 

aplicativo e selecionar Abrir, o arquivo será aberto em um aplicativo no host, mesmo quando o 

arquivo for de um tipo marcada em Opções de host | Acesso do cliente | Abrir arquivos no 

cliente | Tipos de arquivo. Esta limitação permanecerá no lançamento de produção da versão 

6.1. 
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Os clientes podem ignorar os balanceadores de carga de terceiros e se conectar a Farm Hosts 

indiretamente por meio de Farm Managers. Da mesma forma, os clientes podem se conectar 

diretamente a Hosts dependentes. 

 

Quando um usuário se conecta a um Host Host, o Admin Console não lista o endereço IP do 

dispositivo cliente. 

 

Quando “Notificar usuários quando as conexões são seguras” estiver habilitado, as 

notificações de “conexão segura” podem interfere na reconexão automática. 

 

Quando um host é configurado para usar uma licença de nuvem, o valor de Seats in use no 

Admin Console exibe o número de licenças em uso no host selecionado. Se mais de um host 

estiver configurado para usar a mesma licença de nuvem, as estações em uso não exibirão o 

número total de estações da licença que estão em uso. 

Quando o instalador GO-Global Host é executado no Windows Server 2019, o computador 

pode não reiniciar quando o botão Reiniciar do instalador é clicado. Se isso ocorrer, 

simplesmente reinicie o computador a partir do menu Iniciar. 

 

Quando o endereço do servidor da Web é alterado na caixa de diálogo obter link do Admin 

Console, o URL continua a incluir um Subdiretório /6.1, que não está correto. Para contornar 

esse problema, edite o URL no campo Link e remova o Subdiretório /6.1. 

 

Se o AppController tiver sido desinstalado de um sistema cliente, os navegadores não 

solicitarão posteriormente aos usuários que o reinstalem. 

 

O instalador GO-Global Host não suporta downgrades ou reparos. Para fazer o downgrade ou 

reparar um GO-Global Host instalação, GO-Global deve ser desinstalado e reinstalado. O 

procedimento para fazer isso e manter as definições de configuração do GO-Global estão 

documentadas no Guia do Administrador. 

 

O Office 2019 e o Office 365 não são executados em sessões GO-Global no Windows 10, 

versão 2004. 

 

Os usuários não podem salvar arquivos em unidades do cliente de alguns aplicativos do Office 

2019 no Windows Server 2019 e Windows 10, versões 1809, 1903 e 1909. 

 

O Firefox 64 como um aplicativo publicado pode travar após navegar nas páginas da web. 


