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ENTREGAR E USAR APLICAÇÕES WINDOWS EM QUALQUER LUGAR. 

GO-Global entrega aplicativos Windows® para qualquer local e virtualmente qualquer 

dispositivo e sistema operacional. Com GO-Global, você pode facilmente e simplesmente 

publicar aplicativos, configurar opções e gerenciar sessões em um único PC ou cluster de 

servidores. Os aplicativos são executados em um host central seguro para perfeita acesso por 

usuários finais locais ou remotos, incluindo usuários finais de iPhone, iPad e Android. Execute 

aplicativos pesados em um host centralizado usando computadores de baixo custo e com 

configuração mínima e dispositivos móveis.  

 

Para os usuários finais, os aplicativos aparecem como se estivessem rodando localmente, com 

todos os recursos, funções e marcas mantidas. 
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Administração do Sistema 

 

Modelo de licença de usuário simultâneo simples e fácil de gerenciar e fornece o acesso a 

todos os recursos GO-Global com uma licença padrão. 

O licenciamento em nuvem oferece uma alternativa simples e de alta disponibilidade 

para o licenciamento local da GO-Global. Com o licenciamento em nuvem, não há servidores 

de licença, códigos de produto e nem necessidade para resgatar, hospedar novamente ou 

atualizar arquivos de licença. 

Melhorias no suporte ao balanceador de carga de terceiros permitem administradores 

gerenciar centralmente hosts e sessões que são acessados por meio de balanceadores de 

carga de terceiros e permite que os usuários finais que se conectam a GO-Global Hosts por 

meio de balanceadores de carga de terceiros se desconectem de suas sessões e se reconectem 

a eles mais tarde. 

O balanceamento de carga integrado distribui as cargas de trabalho do usuário final em um 

cluster de hosts, evitando que os hosts fiquem sobrecarregados e permitindo que os usuários 

finais se desconectem de suas sessões e reconecte-se a elas mais tarde. 

Suporte IPv4 e IPv6 para flexibilidade na alocação de endereços e roteamento de tráfego. 

As ferramentas de monitoramento de conexão permitem que os administradores monitorem a 

latência e as taxas de entrada e saída das conexões para o hospedeiro. 

Atualização automática de clientes Windows. 

Com o Windows Compatibility Assurance, os administradores podem adiar automaticamente a 

instalação das atualizações do Windows até que sejam verificadas como compatíveis com o 

GO-Global. 

A publicação de aplicativos fornece suporte para aplicativos com opções de configuração de 

linha de comando. 

Capacidade de especificar opções de cliente GO-Global por meio de URLs do navegador. 

O Mobile App Toolbar Editor permite que os administradores criem botões da barra de 

ferramentas e menus personalizados para aplicativos do Windows acessados de um dispositivo 

móvel. 
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Segurança 

 

Use o Assistente de certificado de criptografia forte sem adquirir um certificado de uma 

Autoridade de Certificação de terceiros para gerar certificados SSL confiáveis para hosts do 

GO-Global, permitindo criptografia forte e segurança SSL / TLS. 

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

opcionalmente que os usuários finais digitem um código de 6 dígitos de um aplicativo 

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

ainda seu nome de usuário e senha. 

Permite acesso seguro a hosts em redes internas de a internet sem abrir nenhuma porta no 

DMZ firewall interno. 

Suporte para encapsulamento de servidor proxy (também conhecido como HTTP Connect) 

para permitir que os usuários finais acessem a internet através de um servidor proxy da web 

para se conectar a GO-Global Hosts na internet. 

O Logon Manager executa scripts de logon globais e específicos do usuário final dentro do 

contexto de segurança do usuário final cada vez que o usuário final é autenticado. 

GO-Global herda todos os aspectos de segurança do usuário e dados do sistema operacional 

Windows Server; além disso, as permissões de arquivo, pasta, compartilhamento, impressora e 

registro do Windows são todas respeitado pela GO-Global. 

Os administradores podem melhorar a segurança da rede dos usuários finais GO-Global, 

desativando a autenticação padrão e ativando a autenticação integrada do Windows na guia 

Segurança da caixa de diálogo Opções de host no Console de administração. 

Os administradores que usam o GO-Global podem usar o software de rede privada virtual 

(VPN) de terceiros para criptografar automaticamente o protocolo RXP proprietário do GO-

Global do dispositivo cliente para os hosts GO-Global. 
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Gerenciamento e suporte do usuário final 

 

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

interface do usuário final (por exemplo, caixa de diálogo de login, janela do programa, etc.) por 

imagens, logotipos e nomes corporativos dos próprios clientes. 

O Redirecionamento de Abertura de Arquivo otimiza o fluxo de trabalho, permitindo que os 

usuários finais abram tipos de arquivo especificados em aplicativos executados no cliente. Os 

administradores podem ativar o recurso para selecionar tipos de arquivo (por exemplo, XLSX, 

PDF, DOCX, etc.) para que quando um usuário tentar acessar um arquivo desse tipo a partir de 

um aplicativo host que não o suporte diretamente (por exemplo, abrindo um XLSX no 

Outlook), o arquivo será aberto no cliente com o aplicativo cliente relevante (por exemplo, 

Excel). 

O redirecionamento de URL 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 os vídeos em execução nas 

sessões GO-Global. 

Resumo de licenciamento fornece o status e detalhes para licenças GO-Global e notifica os 

administradores quando as datas de expiração estão se aproximando. 

Monitoramento de hosts em tempo real de hosts individuais, com controle de clientes e 

processos individuais, e logout e desligamento para usuários finais individuais. 

As ferramentas de monitoramento de sessão permitem que os administradores controlem por 

quanto tempo as sessões podem ser executadas, por quanto tempo as sessões permanecem 

conectadas quando ociosas e por quanto tempo as sessões permanecem em execução após a 

desconexão dos usuários finais. 

O log de cliente e host registra métricas e eventos de qualidade de rede para solucionar 

problemas de conectividade de rede. 

Acesso de alto desempenho via protocolo RapidX (RXP) proprietário da GO-Global, mesmo em 

conexões de baixa largura de banda. 

O sombreamento de sessão permite que os administradores se conectem às sessões dos 

usuários finais para fornecer treinamento e assistência. 

Os drives do cliente permitem que os usuários finais abram arquivos no cliente em aplicativos 

executados no host. 
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Experiência Completa do Usuário Final do Windows 

 

O GO-Global AppController é uma versão redesenhada e fácil de instalar do GO-Global App 

para dispositivos de usuário final que pode ser personalizado com o nome da empresa do 

cliente, logotipo, imagem e muito mais. O AppController pode ser iniciado a partir de uma área 

de trabalho do computador, um dispositivo móvel ou um navegador da web. 

O GO-Global Web App é um HTML5 sem instalação e Cliente JavaScript que permite aos 

usuários finais executar o Windows aplicativos em navegadores da Web em qualquer 

dispositivo. 

Com a impressão do cliente, os usuários finais podem imprimir em impressoras locais ou de 

rede usando drivers de impressora do Windows ou o driver de impressora universal exclusivo 

da GraphOn. 

O suporte a vários monitores permite o fim do Windows e Mac usuários movam as janelas de 

aplicativos remotos para vários monitores. 

O recurso Seamless Windows permite que os usuários finais organizem as janelas de 

aplicativos remotos em sua área de trabalho, junto com as janelas de aplicativos executados 

localmente. 

Com a tecnologia Mobile Sense, aplicativos Windows acessados de dispositivos móveis se 

comportam e respondem mais como aplicativos móveis. Os administradores também podem 

criar barras de ferramentas para aprimorar a experiência móvel do usuário final. 
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Conveniência do usuário final 

 

O Video Replay permite que aplicativos e navegadores sejam executados em sessões GO-

Global para reproduzir conteúdo de vídeo em Clientes GO-Global. 

A autenticação integrada do Windows permite que os usuários finais conecte-se ao GO-Global 

e inicie uma sessão sem ter que entrar no host e reinserir seu nome de usuário e senha. 

A reconexão de sessão permite que os usuários finais automaticamente reconectem-se às 

sessões seguindo a rede temporária interrupções sem exigir nenhuma interação do usuário. 

Redirecionamento de fuso horário permite que as sessões sejam executadas no tempo zona do 

computador cliente, independentemente do fuso horário que é selecionado no host. 

Suporte para idiomas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. 

O redimensionamento dinâmico da tela ajusta automaticamente o tamanho do a área de 

trabalho da sessão quando o usuário final se reconecta à sessão de um dispositivo diferente ou 

altera a resolução do dispositivo cliente ou redimensiona o navegador no qual a sessão está 

em execução. 

DPI Scaling exibe aplicativos remotos ao mesmo tempo resolução como aplicativos locais, 

mesmo quando o dispositivo tem uma tela de alta resolução. 

A área de transferência do cliente permite que os usuários finais copiem e colem dados entre 

aplicativos locais e remotos. 

O Client File Access permite que os usuários finais abram e salvem arquivos em seu disco rígido 

local, se permitido pelo administrador. 

O áudio do cliente permite que os usuários finais ouçam o áudio de seus aplicativos remotos. 

O Editor de Método de Entrada do Teclado do Cliente (IME) permite usuários finais para trocar 

de idioma conforme necessário. 
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Plataformas com suporte GO-Global 6.1 

Plataformas de host - todas de 64 bits 

Windows Server 2019 - Standard e Datacenter 

Windows Server 2016 - Standard e Datacenter 

Windows Server 2012 R2 - Padrão e Datacenter 

Windows 10 (versão mais recente) - Professional e Enterprise 

 

Plataformas de client 

Windows 10 Professional e Enterprise (32 bits / 64 bits) 

Windows 7 Professional, Ultimate e Enterprise (32 bits / 64 bits) 

Mac OS X 10.13 e posterior 

Red Hat Enterprise Linux 7 e 8 (64 bits) 

CentOS 7 e 8 (64 bits) 

SUSE Linux Enterprise Desktop 12 e 15 (64 bits) 

Ubuntu 18.04 LTS e 19 (64 bits) 

I  OS 11.0 e posterior 

Android 8.0 e Processadores ARM posteriores 

Observe que as máquinas Windows clientes do usuário final devem ter 

as últimas atualizações do Windows instaladas 

 

NOTA: 

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

gerenciado por produtos de hipervisor como VMware ESXi ™, Microsoft Hyper-V®, e Citrix® 

Hypervisor. No entanto, GO-Global não é compatível com Máquinas host Hyper-V. 
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Navegadores  

Internet Explorer 11 (32 bits) 

Mozilla Firefox 60 e posterior 

Apple Safari 11 e posterior para Mac OS X 

Google Chrome 67 e posterior com Windows 7, 

Windows 10 e Chromebook 

Microsoft Edge 

 

Sobre 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. 

 

Centric Solution 
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