Waarom kiest u voor AppliDis Fusion 4?
■ Is winstgevend door de unieke geïntegreerde aanpak van de oplossing;
■ Vereenvoudigt en beheert de gehele VM en Desktop omgeving d.m.v. één web console;
■ Levert veilige mediarijke desktops aan gebruikers;
■ Beschermt uw bestaande IT investering door het gebruik van een op standaards gebaseerde oplossing die in

iedere omgeving werkt;

■ Anticipeert op gebruikerseisen en administreert de gebruikte middelen op de achtergrond;
■ Versterkt uw infrastructuur en een toename van beschikbaarheid;
■ Verruimt beveiliging van applicaties door het veilig stellen van machine data en gebruikersinformatie;
■ Verlaagt de management kosten van servers en desktops;

Het installeren en beschikbaar stellen
van Applicaties en Desktops was nog
nooit zó eenvoudig!

■ Bewaart en ondersteunt ook verouderde applicatie software.

AppliDis Fusion 4

Partner

Systeem eisen

Applicatie en Desktop virtualisatie

Voor de eisen die aan uw systeem worden
gesteld, verwijzen we naar:
http://www.systancia.com/applidis-fusion-4

AppliDis Fusion 4 Klant citaten
“Onze AppliDis oplossing is door de jaren heen gegroeid en wij zijn zeer tevreden met de mogelijkheid van het uitgeven van
applicaties. Vandaag de dag hebben onze gebruikers toegang tot de uitgegeven applicaties in een volledige beveiligde omgeving
en hebben veel voordeel van het zeer betrouwbare systeem.”
■ Department of Employment, France - M. P.Louet - Thin Client and Specific solutions division Direction.
“Wij gebruiken mobiele apparaten voor directe toegang tot patiëntinformatie aan het bed. De ApplDis oplossing van Systancia komt perfect
tegemoet aan onze behoeften, zowel technisch als financieel bezien. Wij hebben de AppliDis oplossing op onze mobiele PC’s geïnstalleerd, op
trolly’s in het ziekenhuis en ook op Motion C5 tablet PC’s. Doktoren en personeel zijn vanaf de eerste dag zeer tevreden met het systeem.”
■ Douai Hospital, France - Philippe Huddlestone - Deputy Director for IT and telecom division.
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Over Systancia
Systancia, met het hoofdkantoor in Mulhouse (Frankrijk), is een specialist in
applicatie en desktop virtualisatie software. Systancia maakt momenteel een
substantiële groei door in Frankrijk en de rest van Europa en verwacht een
omzetgroei van 150% in 2010. In slechts enkele jaren heeft Systancia een leidende
positie weten te veroveren in de markt als leverancier van de alternatieve applicatie
en desktop virtualisatie oplossing.
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AppliDis Fusion 4

De kracht van virtualisatie in het algemeen: het transformeert
datacenters waardoor deze meer flexibiliteit en server efficiency
bieden. Maar het succesvol implementeren van virtualisatie
techniek hangt in belangrijke mate af van de juiste hulpmiddelen.
De IT staf heeft hulpmiddelen tot haar beschikking om een veilige
applicatie omgeving voor gebruikers te leveren, te managen en
te optimaliseren.

Denk aan Video streaming, flash animaties en hoge kwaliteit
bi-directionele audio. Externe apparaten worden direct herkend
zodra ze zijn aangesloten op basis van door de fabrikant
meegeleverde drivers.

Architectuur

AppliDis Fusion 4, maakt het mogelijk om alle Windows applicaties en desktops in het datacenter van het bedrijf wereldwijd te
managen en te virtualiseren en is ook daarom dé oplossing voor virtualisatie van applicaties en desktops.

Systancia komt met een totaal nieuwe oplossing voor applicatie
en desktop virtualisatie op de markt: AppliDis Fusion 4. AppliDis
Fusion 4 virtualiseert applicaties en desktops op een snelle en
eenvoudige manier vanaf een enkele webconsole. En dit
ongeacht de eisen voor connectiviteit, grafische kaart en
besturingssystemen!

Applicatie
Virtualisatie

Desktop
Virtualisatie

De AppliDis Fusion 4 applicatie is transparant, hetgeen betekent
dat het alle Windows applicaties en desktops kan managen en
virtualiseren (inclusief Microsoft Windows 7).
Dit alles maakt AppliDis Fusion 4 de ideale oplossing voor
organisaties. Het bespaart aantoonbaar op operationele
kosten, en op kosten van IT management. En daarbij
leveren de IT beheerders een betere kwaliteit van de
service aan de gebruikers.

Één console levert applicaties en
desktops als een dienst

AppliDis Fusion 4 kan applicaties en desktops dus leveren als een
dienst: IT beheerders kunnen vanaf deze ene webconsole alle servers,
applicaties, software licenties en toegangsrechten managen. En
daarbij stelt AppliDis Fusion 4 de IT beheerders in staat om virtuele
machines, met een verscheidenheid aan besturingssystemen, op
eenvoudige wijze in te richten en te managen.
AppliDis Fusion 4 is gebaseerd op RDP 7 protocol binnen de Windows
Remote Desktop Services (voorheen Windows TS) en is volledig
uitwisselbaar met de huidige hypervisors technologieën. (Hyper-V,
ESX, ESXi, Virtualcenter) Daardoor kan AppliDis Fusion 4 alle
applicaties en desktops virtualiseren en kan het heel eenvoudig
worden geïmplementeerd binnen de (meeste) bestaande
infrastructuren.
Dit betekent dat het reeds lang bestaande applicaties, verschillende
applicatie versies, actuele en nieuwe applicaties eenvoudig door
middel van een catalogus aan de gebruiker ter beschikking stelt. De
lifecycle van applicaties wordt hierdoor dus simpelweg verlengd.
Oude en nieuwe technologie, VDI en Terminal Services (SBC) wordt
door AppliDis Fusion 4 simpel maar krachtig bijeen gebracht. Hiermee
bereikt u tevens een enorme besparing op licentie en server kosten.

Geef gebruikers een Web 2.0 beleving

Voor AppliDis Fusion 4 is de gebruikersbeleving de voornaamste
prioriteit. Er is in de gevirtualiseerde omgeving automatisch een
veelheid aan rijke media componenten beschikbaar.

Web gebaseerd
Administratie console

AppliDis Fusion 4

AppliDis Fusion 4 administratie console
Het is mogelijk met de additionele functionaliteit van AppliDis
MyAppsTM snel een eigen applicatie catalogus te creëren. Hierdoor
kunnen op Web 2.0 gebaseerde netwerkapplicaties worden
toegewezen aan gebruikers of op verzoek beschikbaar worden gesteld.
Zo speelt men direct in op de individuele wensen van de gebruiker.

Eenvoudig dagelijks beheer

Met AppliDis Fusion 4 kunt u snel en makkelijk dagelijks uw virtuele
omgevingen managen. Eén enkel zeer gebruiksvriendelijk
management webconsole handelt alle functies af die in AppliDis
Fusion 4 beschikbaar zijn: beheer van servers en applicaties; uitgifte
van contracten; het verlenen van toegangsrechten en ook het creëren
en managen van virtuele machines.
AppliDis Fusion 4 beschikt over een uitgebreide technische toolbox
om de uitrol te vereenvoudigen. Met de AppliDis Toolbox beschikt u
over een groot aantal systeem hulpmiddelen waarmee u de
virtualisatie van individuele “registry keys” (voor iedere applicatie), de
bestandstoegangen en de identificatie (hostname, IP address…) etc.
inricht en vorm geeft.

AppliDis MyAppsTM
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Sleutel kenmerken van AppliDis Fusion 4
■ Virtualiseert alle Windows
applicaties en desktops

De AppliDis Fusion 4 applicatie is transparant: ongeacht de eisen voor connectiviteit, grafische kaart
en besturingssystemen kan het alle Windows applicaties en desktops managen en virtualiseren
(inclusief Microsoft Windows 7).

■ Is volledig uitwisselbaar met alle
server virtualisatie oplossingen

AppliDis Fusion 4 werkt met (bijna) alle server omgevingen en met alle huidige virtuele hypervisors
technologieën. (Hyper-V, ESX, ESXi, Virtualcenter) Het bestaande IT ecosysteem behoeft geen
enkele verandering.

■ Kent een geïntegreerde Universal
Printing module en geoptimaliseerde
veilige File Transfer

Het voorkomt de problemen in support van meerdere printers, het verhindert verkeerde driver
combinaties. Ook is het mogelijk bandbreedtes te beheersen in een SBC en VDI omgeving.
Het ondersteunt alle type printers, lokaal of op afstand, en verkleint via compressie technieken de
printbestanden tussen de applicatie servers en de lokale printers

■ Heeft een intelligent gebruikers detectie
systeem & intelligente load balancing

Het intelligente Load Balancingsysteem in AppliDis Fusion stelt vast hoe en op welke tijd applicaties
worden gebruikt en verdeelt de vereiste capaciteit op basis van detectie technologie.

■ Zorgt voor management ondersteuning
van apparatuur zoals scanners en camera’s

AppliDis Fusion 4 voorziet in management en ondersteuning voor apparatuur zoals scanners en
camera’s die verbonden zijn met applicaties en virtuele desktops (TWAIN standaard). Het zorgt voor
een optimale beleving bij gebruikers, zelfs bij diegenen met speciale eisen.

applicatie catalogus
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