LÀM VIỆC AN TOÀN
TỪ XA VỚI
AZURE WINDOWS
VIRTUAL DESKTOP

Tổng quan về giải pháp

Hỗ trợ từ chuyên gia CMC TS

Với tình hình làm việc từ xa trở thành “điều bình thường mới”,
điều quan trọng là các doanh nghiệp phải luôn có các giải pháp hỗ
trợ nhân viên. Windows Virtual Desktop (WVD) cung cấp trài nghiệm
làm việc từ xa an toàn & hiệu quả:

Ø Xây dựng thiết kế hệ thống WVD theo tiêu chuẩn
của Microsoft
Ø Quy hoạch nhu cầu sử dụng của người dùng
tương ứng lới các profile WVD

Làm việc từ xa trên mọi nền tảng

Ø Thiết lập hệ thống WVD trên môi trường Azure

Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng

Ø Dự trù chi phí Azure trong tương lai khi mở rộng
giải pháp

Bảo mật tối đa với hạ tầng Azure
Future of VDI is Cloud *

“Cloud-Based Virtualization Will Surpass On-Premises VDI To Improve Scalability And Manageability”

Quy trình triển khai
Khởi tạo Azure tenant
Scoping call

Thiết lập hệ thống Azure

Kick-off triển khai

Hoàn thiện golden image cho máy
trạm

Tổng kết triển khai
Bàn giao hệ thống

Hỗ trợ người dùng sử dụng WVD

Thiết lập môi trường network
Tạo kết nối VPN/ ExpressRoute
Kết nối hệ thống On-Prem

Thiết lập Domain Controller
Triển khai hệ thống WVD

* Phân tích của Forester về VDI tháng 7 2019

Standard Enterprise Tailored

CÁC GÓI DỊCH VỤ
WVD

Tính năng
Số lượng người dùng tối đa
Dịch vụ Windows Virtual Desktop
Tích hợp hệ thống O365
Tích hợp hệ thống OneDrive
Cấu hình truy cập tài nguyên on-premise

100

250

Unlimited
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Customized OS theo yêu cầu của doanh nghiệp (golden image)
Triển khai Auto-Scale
Triển khai Virtual Application cho 2 apps
Triển khai App attach với công nghệ MXIS cho 5 application
Cấu hình tích hợp hệ thống sử dụng NetApp Storage

Tính năng về bảo mật
Tích hợp Single sign on với Azure AD
Cấu hình các chính sách bảo mật cho NSG, RBAC trên môi trường Azure
Cấu hình tích hợp xác thực đa yếu tố với Azure AD Premium
Quy hoạch triến trúc network tổng thể trên môi trường Azure
Configure Azure Firewall

Đào tạo hướng dẫn vận hành
Hệ thống của khách hàng cần có sẵn
Azure subscription
Office 365 hoặc Azure AD hybrid
Phân bổ cấu hình người dùng (profile size:light/heavy)
Thiết bị VPN gateway hỗ trợ kết nối Azure

ü

Azure AD Premium license

Ưu đãi đặc biệt
Miễn phí đường truyền ExpressRoute trong 15 ngày

Thời gian triển khai (ngày)
Phương thức triển khai
Chi phí triển khai
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5
Online
$ 1,500

7
Online
$ 2,800
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