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Pojmy   

Virtualizace – Jako virtualizace se v prostředí počítačů označují 

postupy a techniky, které umožňují k dostupným zdrojům přistupovat 
jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd. 
Virtualizované prostředí může být mnohem snáze přizpůsobeno potřebám 
uživatelů, snáze se používat, případně před uživateli zakrývat pro ně 
nepodstatné detaily (jako např. rozmístění hardwarových prostředků). 
Virtualizovat lze na různých úrovních, od celého počítače (tzv. virtuální 
stroj), po jeho jednotlivé hardwarové komponenty (např. virtuální 
procesory, virtuální paměť atd.), případně pouze softwarové prostředí 
(virtualizace operačního systému). Zdroj wikipedia. 
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Pojmy   

Hypervisor 

VDI – virtual desktop infrastructure 

SBC – server base computing 

RDS (terminal services) 

Hosted – na serveru 

Streaming – „vysílání“ aplikace nebo desktopu 
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Demo  

Jak používáme virtualizace v AutoContu 

Virtuální aplikace a desktop 

Demo streamovaného desktopu 

Demo přístup z tabletů 

Demo iPHONE 

Demo převzetí rozpracované práce z iPhone do 
jiného zařízení 
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https://cag.autocont.cz/Citrix/Cagee/site/default.aspx


Proč to všechno? 
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Desktops 
& Apps 

as a 
Service 



CENTRALIZUJTE 
co nejvíce jen jde… 

 

…čím více centralizovaných aplikací a 
OS, tím lépe pro vás – zvyšujete 

nejenom bezpečnost, ale i flexibilitu 
celého IT. 

POZOR – centralizujete tím i 
problémy!!! 



SEPARATE 
the delivery of apps and desktops 

ODDĚLTE 
komponenty doručování… 

 

…a vyhněte se tak možným 

konfliktům mezi aplikacemi a OS. 

 



OPTIMIZE 
your network for application delivery 

OPTIMALIZUJTE 
vaši síť… 

 

… pro doručování služeb na vyžádání – 
jak lokálním uživatelům, tak i 

pobočkovým pracovníkům a mobilním 
uživatelům. 



MONITOR 
the end user experience 

MONITORUJTE 
zkušenost koncových uživatelů 

 

…spokojenost koncového uživatele je nepostradatelná 
pro zajištění vyšší konkurenceschopnost společnosti. 

Uživatel, jehož aplikace neběží správně, nebo je 
pomalá, se bude vyhýbat jejímu používání. 



Klienti 
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• PC, tablety, notebooky, telefony 

BYOD – vlastní zařízení 

• terminály, počítače, eLUX – staré 
PC do šrotu nemusí... 

Firemní zařízení 



Co na to klient? 
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Multi-monitor support 

Local Printing 

USB support 

Windows Media Acceleration 

Flash Acceleration  

3D and Aero Glass  

VoIP Softphone  



Jak to tedy funguje? 

Hosted virtuální desktop 
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VMware ESXi & ESX
Virtual SMP



Streamovaný desktop 

Stačí file server a CPS 

Koncové zařízení musí mít výkon pro aplikaci 

Koncové zařízení musí být na LAN spojení s CPS 

Ideální pro učebny 
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Terminálové služby 
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Licence 

Microsoft 
licence 

MS servery, pokud jsou instalovány 

Potřebujete CAL licenci skoro v každém prostředí 

RDS (TS) CAL pro terminálový provoz 

Licenci VDA pro hosted řešení – je součástí Windows SA 

Licence 
ostatní 

VMWARE, Citrix, IBM 

Office a další aplikace typicky nic neušetříte, resp. pozor 
na OEM licence office apod. 
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Microsoft 

RDS – roky prověřená technologie  

VDI - 2012 R2 Server 

APP-V – virtualizace aplikací 

HYPER-V 
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VMWARE 

VMWARE View 

Pouze na ESX 

Pouze hosted desktop 

Thinapp 

Virtualizace aplikací 

Mirage 

Oddělení a virtualizace aplikací 
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IBM 

Virtual Verde – hosted VDI 

KVM  

Umožňuje virtualizovat non MS prostředí 

Jiný přístup ke storage 

Vhodné pro velké pobočky s vlastním datovým 
centrem 
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A v čem je tedy rozdíl?  

Rozdíl je v detailu 

Hypervisor 

Protokol 

Management 

Ecosystem 

… 



Zabijáci projektů virtualizace hosted desktopů: 

• Cena klientských licencí    (VDA) 

• Vysoké náklady na úložiště virtuálních strojů  



Jak na to? Testovat, pilotovat 

Hlavní problémy 

• Profily 

• Tisky 

• Periferie 

• Aplikace 

• Síťová infrastruktura 

• Bezpečnost (DLP) 

Kontaktovat svého obchodníka v AutoContu  



Otázky 



Děkuji za pozornost 

Jaroslav Dvořák 

+420 602 123 743 

jaroslav.dvorak@autocont.cz 


