Ericom Connect –
®

Toegang zonder limieten!
Of u nu behoefte heeft aan ongelimiteerde schaalbaarheid of een gemakkelijke, out-ofthe-box connection broker, Ericom Connect bied u beide in één robuust pakket dat
gemakkelijk uit te rollen en te gebruiken is.

Een Nieuwe Oplossing Die
Gewoon Werkt!
Ericom Connect brengt een Enterprise oplossing
voor de toegang tot Windows applicaties en
desktops van een geheel nieuw niveau waarbij
ongelimiteerde schaalbaarheid, vernieuwend
eenvoudig in gebruik en krachtige rapportages
de steekwoorden zijn. Connect ondersteunt meer
dan 100.000 gelijktijdige gebruikers per enkele
management server. Connect stelt u in staat om
klein te beginnen en door te groeien naar meer
dan een miljoen gebruikers. Stabiel en
voorspelbaar

Windows RDS
(Terminal
Services)

Ericom
Connect

Virtual
Desktops
(VDI)
Web
Applications /
Cloud Services

Met meer dan 20-jaar ervaring in systemen voor
applicatie- en desktoptoegang is Ericom een
toegewijde speler die samen met u werkt aan een
passende oplossing voor uw specifieke systemen
en behoeften.
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Ericom Connect — Uiterst schaalbare oplossing op
Enterprise niveau voor toegang tot Windows applicaties
en desktops vanaf elk apparaat op elke lokatie

Alléén Maar Voordelen!
Rol eenvoudig gevirtualiseerde applicaties en
desktops uit — in uren, niet dagen!

Uitstekende prijs/prestatie verhouding. Verminder
het aantal benodigde servers tot 30% ten opzichte van
concurrerende oplossingen.

Verminder werkdruk op uw IT & Helpdesk
afdelingen. Door connect behoort het gebruik van
installatieprogramma’s, plug-ins en patches tot het
verleden.

Maak optimaal gebruik van uw IT apparatuur.
Benut volledig uw IT apparatuur terwijl u de
complexiteit en overhead verlaagt.

Maak gebruik van mobiele apparaten en BYOD.
Maak gebruik van applicaties en desktops op ieder
apparaat, overal en op een veilige en beheerde manier
waardoor u de productiviteit van uw medewerkers
vergroot.

Verander uw IT omgeving van een kostenpost tot
een bron van informatie. Doe uw voordeel met een
schat aan operationele data door gebruik te maken
van krachtige rapportage, pro-active
probleemoplossing en veel meer.

100% Web-based, drag-and-drop, beheer. Slechts
één webinterface voor alle installatie-, beheers- en
controlewerkzaamheden.

Verzekerd van continuïteit in uw bedrijfsprocessen.
Robuuste, altijd-aan toegangsoplossingen laten
werkonderbrekingen tot het verleden behoren.

Waarom Ericom Connect ?
®

Geavanceerde Grid architectuur. Ericom
Connect’s altijd beschikbare, super-schaalbare
en robuuste architectuur is in staat om
duizenden servers en honderduizenden
gebruikerssessies probleemloos te hosten.
Krachtige rapportages voor kennis over
productiviteit. Met de tientallen ingebouwde
rapportages krijgt u een gedetailleerd
totaalbeeld over uw systemen, beschikbare
bronnen, gebruikers- en sessieactiviteit.
Hierdoor bent u in staat om op een eenvoudige
manier applicatie en desktopgebruik in kaart te
brengen, gebruikersproductiviteit te meten,
systeembronnen en statussen te monitoren en
om problemen met connectiviteit te signaleren
en te verhelpen.
100% op web gebaseerd beheer. Met een
tienvoud aan beheersmogelijkheden ten
opzichte van alternatieve oplossingen zorgt
Connect’s eenvoudige, drag-and-drop
webinterface voor een snelle en gemakkelijke
uitrol van systemen en het beheer van alle
systeemcomponenten zonder dat u plugins of
pakketten hoeft te installeren.
Dit alles tezamen maakt dat Connect een zeer
krachtige maar eenvoudige oplossing is om
honderden, zo niet duizenden bronnen te
beheren vanuit één enkele webinterface.

“Ericom Connect… Het is ontzettend intuïtief en eenvoudig!
Je kunt groepen maken van applicaties, servergroepen en
gebruikersgroepen die je vervolgens weer als één eenheid kunt
beheren. Op deze manier kun je een groep van applicaties koppelen
aan Active Directory items en groepen aan hosts koppelen.”
— Brian Madden, Virtualization Expert

Altijd een hoogwaardig realtime overzicht over de status van uw
systemen

De versies van Ericom
Connect
Ericom Connect Enterprise
Voor organisaties met meer dan 1000 gebruikers
die een flexibele en uiterst schaalbare oplossing
nodig hebben.
Ericom Connect Professional
Voor kleine tot middelgrote ondernemingen met
minder dan 1000 gebruikers.
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Configureer, bewerk en bekijk alle gepubliceerde applicaties, desktops
en documenten

