Oferta us³ug profesjonalnych œwiadczonych
przez Greeneris

Jesteœmy autoryzowanym partnerem VMware. Nasi eksperci
s¹ gotowi pomóc w opracowaniu strategii i wdro¿eniu rozwi¹zañ
VMware z zachowaniem kontroli niezbêdnej do zapewnienia
bezpieczeñstwa i zgodnoœci IT w Pañstwa przedsiêbiorstwie.

Zakres us³ug Greeneris
VMware Workspace ONE UEM
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentuj¹cego kluczowe
funkcjonalnoœci systemu
Udostêpnienie œrodowiska testowego oraz wsparcie przy POC
Przygotowanie szczegó³owej dokumentacji przedwdro¿eniowej
Przygotowanie szczegó³owej dokumentacji powdro¿eniowej
Wdro¿enie Workspace ONE UEM w wysokiej dostêpnoœci
Wdro¿enie Unified Access Gateway znajduj¹cego siê na systemie
opercyjnym Photon (Linux):
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Content Gateway
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Per-App VPN
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja VMware Tunnel Proxy
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Reverse Proxy
Wdro¿enie serwerów us³ugowych (oparte na Windows Server)
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Secure Email Gateway v2
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Email Notification Service v2
•
Wdro¿enie oraz konfiguracja Workspace ONE Assist
Konfiguracja konsoli VMware Workspace ONE UEM
•
Integracja oraz konfiguracja Android Enterprise
•
Integracja oraz konfiguracja Device Enrollment Program
•
Integracja oraz konfiguracja Volume Purchase Program
•
Integracja Workspace ONE UEM z Knox Mobile Enrollment
•
Integracja Workspace ONE UEM z Android Zero Touch
•
Integracja Workspace ONE UEM z Samsung eFOTA
•
Integracja z Syslog
•
Integracja z Exchange
•
Integracja z AD
•
Integracja z PKI
•
Integracja z SMTP
•
Konfiguracja AWCM
•
Konfiguracja VMware Boxer
•
Konfiguracja VMware Content Locker
•
Konfiguracja VMware Web
•
Konfiguracja zabezpieczeñ wed³ug „Best Practise”
Hardening serwerów
Przeprowadzanie szkoleñ
Przeprowadzanie audytów
Przeprowadzenie testów akceptacyjnych
Przeprowadzanie aktualizacji systemu Workspace ONE UEM
Przeprowadzanie migracji bazy danych
Przeprowadzenie migracji serwerów aplikacyjnych

PODSTAWOWE INFORMACJE
VMware® Workspace ONE™ to oparta na analizie
biznesowej platforma cyfrowego miejsca pracy,
która w prosty i bezpieczny sposób pozwala
udostêpniaæ dowoln¹ aplikacjê na dowolnym
urz¹dzeniu oraz ni¹ zarz¹dzaæ dziêki integracji
kontroli dostêpu oraz administracji aplikacjami
i urz¹dzeniami koñcowymi na wielu platformach.
Jest dostêpna w formie rocznej subskrypcji us³ugi
chmurowej lub nieograniczonej licencji lokalnej.
Platforma Workspace ONE powsta³a na bazie
technologii VMware AirWatch® Unified Endpoint
Management™ i integruje siê z mechanizmem
wirtualnego dostarczania aplikacji (VMware
Horizon®) w ramach wspólnej infrastruktury
obs³ugi to¿samoœci. Dziêki Workspace ONE firmy
mog¹ przekszta³caæ podzielone na silosy
inwestycje w chmurê i rozwi¹zania mobilne,
by przyspieszyæ przeniesienie wszystkich
pracowników, urz¹dzeñ i elementów
infrastruktury do œrodowiska cyfrowego przez
zastosowanie odpowiedniej kompleksowej
platformy.
G£ÓWNE KORZYŒCI
Workspace ONE umo¿liwia diametraln¹ zmianê
oblicza czynnoœci i zadañ, które dot¹d by³y
kosztowne i czasoch³onne oraz wymaga³y wielu
zasobów. Platforma Workspace ONE umo¿liwia
dzia³om IT:
• wdra¿anie nowych pracowników z
uwzglêdnieniem wszystkich aplikacji
i urz¹dzeñ w czasie nieprzekraczaj¹cym
godziny bez zg³oszeñ i telefonów do zespo³u
pomocy technicznej;
• wyznaczanie i egzekwowanie z jednego
miejsca regu³ dotycz¹cych dostêpu i danych,
które obejmuj¹ wszystkie aplikacje,
urz¹dzenia i lokalizacje;
• wykonywanie czynnoœci s³u¿bowych
za pomoc¹ urz¹dzeñ mobilnych, podobnie
jak w przypadku korzystania z aplikacji
konsumenckich;
• zaopatrywanie w niezbêdne oprogramowanie
z chmury nowych laptopów w ci¹gu kilku
minut po ich wdro¿eniu w dowolnym miejscu
œwiata;
• uzyskiwanie wgl¹du w dane i korzystanie
z funkcji automatyzacji w ca³ym œrodowisku
cyfrowego miejsca pracy.
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VMware Workspace ONE Access
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wdro¿enie us³ugi VMware Workspace ONE Access w wysokiej dostêpnoœci
Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentuj¹cego kluczowe funkcjonalnoœci systemu
Wdro¿enie us³ugi Connector'a
Audyt wdro¿enia
Aktualizacja komponentów
Integracja z Active Directory
Integracja z ADFS
Integracja z Okt¹
Integracja Z Ping
Integracja z Office 365
Integracja z aplikacjami wspieraj¹cymi SAML
Integracja z VMware Horizon
Integracja z Citrix
Integracja z Workspace ONE UEM
Wdro¿enie Mobile SSO dla platformy iOS, Android

VMware Horizon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wdro¿enie us³ugi Horizon 8 w technologii on-premis, wirtualnej i œrodowiskach hiperkonwergentnych
Audyt powdro¿eniowy lub kontrola istniej¹cego rozwi¹zania
Podnoszenie wersji serwerów Horizon – kompleksowe aktualizacje
Implementacja us³ugi Unified Access Gateway
Analiza wydajnoœci systemu Horizon przy pomocy: VRealize, LiveOptics
Integracja systemu z Workspace ONE Access
Implementacja rozwi¹zania pojedynczego logowania – True SSO
Konfiguracja œrodowiska podstawowego – Vsphere
Wdro¿enie puli desktopów typu Instant Clone
Wdro¿enie puli desktopów fizycznych
Implementacja rozwi¹zania AppVolumes
Integracja systemu z rozwi¹zaniem Microsoft Remote Desktop Servers
Zarz¹dzanie danymi u¿ytkownika przy pomocy Dynamic Enviroment Manager
Aktualizacja/Instalacja klientów Horizona, na klientach mobilnych oraz stacjonarnych
Testy poprawnoœci dzia³ania œrodowiska

VMware SD-WAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie pokazu technicznego, prezentuj¹cego kluczowe funkcjonalnoœci
Dostosowanie VMware SD-WAN do indywidualnych potrzeb
Wdro¿enie VMware SD-WAN
Konfiguracja VMware SD-WAN Edge
Konfiguracja VMware SD-WAN Orchestrator
Konfiguracja VMware SD-WAN Gateway
Integracja z chmur¹ prywatn¹ lub publiczn¹
Integracja z MPLS, LTE, Internetem
Aktualizacja komponentów
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VMware Carbon Black
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie pokazu technicznego prezentuj¹cego kluczowe funkcjonalnoœci systemu
Udostêpnienie œrodowiska testowego oraz wsparcie przy POC
Przygotowanie szczegó³owej dokumentacji przedwdro¿eniowej
Wdro¿enie Carbon Black Cloud na systemy Windows, Linux, MacOS
Konfiguracja konsoli administracyjnej
Konfiguracja polityk bezpieczeñstwa
Integracja ze SIEM, Syslog
Przeprowadzenie szkoleñ
Przeprowadzenie audytów
Œwiadczenie wsparcia technicznego
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