VISÃO DO PRODUTO

OPENTEXT™ EXCEED™ TURBOX

OpenText™ Exceed™ TurboX
OpenText Exceed TurboX é uma solução inovadora para
virtualização de desktops a acesso remoto para
aplicações empresariais e dados, incluindo aplicações X
Window hospedadas em servidores UNIX™ e Linux® e
aplicações Windows® hospedadas e servidores
Windows. O Exceed TurboX fornece um local central
para que a TI disponibilize aplicações rodando numa
variedade de plataformas de servidores para uma lista
gerenciada de usuários. Como resultado, habilita as
organizações a salvar custos consolidando as aplicações
no datacenter com a mínima disrupção para os negócios.
PERFORMANCE GRÁFICA DE ALTA VELOCIDADE
DISPLAY
ALTA DEFINIÇÃO

Exceed TurboX oferece capacidade perfeita de pixels e uma renderização
perfeita de cores, que aumenta a produtividade e qualidade de trabalho.

AJUSTE
INTELIGENTE
PARA ADAPTAÇÃO
DE PERFORMANCE

Exceed TurboX automaticamente se ajusta para entregar o balanço
perfeito entre fidelidade de imagem e acuracidade, ao mesmo tempo de
um uso otimizado de banda usage.

UTILIZAÇÃO MUITO
BAIXA DE BANDA

Exceed TurboX é até 90% mais eficiente no uso de banda comparado aos
tradicionais servidores X, graças a eficiência incomparável do protocolo ThinX.
Sessões do Microsoft RDP são compactadas, provendo uma excelente
performance de WAN com pouca ou imperceptível redução de qualidade

SUPORTE EMBUTIDO
PARA OPENGL E
DIRECTX

Engenheiros de CAD/CAM e outros profissionais trabalhando em
modelagem 3D podem tirar vantagens do suporte excepcional para uso da
GPU para sessões remotas OpenGL e DirectX em aplicações Windows e X
Window. Não se trata apenas de acessar remotamente as aplicações, os
usuários também podem suspender e retomar sessões posteriormente
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•

Perfomance excepcional para aplicações
de uso gráfico intenso

•

Suporte para sessões remotas
aceleradas 3D com múltiplos usuários
compartilhando uma única GPU

•

Controle de acesso completo LDAP ou
baseado em PAM, com administração
centralizada

•

Desenvolvida para ambientes de
hospedagem mixados com aplicações
em servidores UNIX™ e Windows®

•

Experiência de uso superior através de
dispositivos e plataformas (Windows,
Linux, Mac OS X®, e iOS)

•

Até 90% mais eficiente no uso de banda
comparado aos tradicionais servidores
X, graças a eficiência incomparável do
protocolo ThinX

•

Apresenta uma interface browser para
criar novas sessões, gerenciar perfis de
aplicações, monitorar e gerenciar o
Exceed TurboX de qualquer localidade

•

Oferece suporte embutido para
aplicações OpenGL e DirectX e
desktops, apresentando um display de
alta definição com capacidade perfeita
de pixels e uma renderização perfeita de
cores

•

Desenvolvido para integrar-se a nuvens
públicas/privadas, ou datacenters
próprios das empresas ou terceirizados
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RENDERIZAÇÃO
SERVER-SIDE DIRETA
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Endereçando a CPU classe servidor e recursos de memória, assim como
soluções de hardware gráfico físico ou virtualizado(GPU) nos servidores, o
Exceed TurboX permite aos usuários criar aplicações complexas com
grandes conjuntos de dados atingindo performance ultra-rápida

ARQUITETURA
HABILITADA PARA
CLUSTER

A arquitetura habilitada de cluster do Exceed TurboX permite às organizações
criar uma infraestrutura centralizada, permitindo usuários acessar de forma
segura mais aplicações 2D e 3D enquanto mantém a melhor performance e
reduzindo impacto na infraestrutura. Com o suporte para NVIDIA vGPU, até
16 usuários podem acelerar sessões remotas 3D numa única placa GRID

SUPORTE PARA 64-BIT

Ambos os componentes cliente e servidor do Exceed TurboX suportam
nativamente arquitetura 64-bit em todas as plataformas

SUPORTE A NVIDIA
GRID (VGPU)

Múltiplas máquinas virtuais Windows podem acessar a GPU física
simultaneamente para renderizar aplicações complexas 3D OpenGL e DirectX.
Até 16 usuários podem compartilhar uma única placa GRID GPU, provendo
extrema escalabilidade mesmo para demanda de aplicações Windows 3D

PLATAFORMAS COMPATÍVEIS
SERVIDOR DE APLICAÇÃO WEB:

•

Red Hat® Enterprise Linux 6.5 ou
posterior, apenas 64-bit
Oracle® Solaris SPARC 10, apenas 64-bit

•

Java Runtime 1.8 U60 ou posterior

•

SERVIDOR DE BANCO DE DADOS:
•

IBM DB2® Express-C 10.5 com Red Hat
Enterprise Linux 6 ou posterior, apenas
64-bit

•

IBM DB2 Enterprise Server 10.5 com Red
Hat Enterprise Linux 6 ou posterior,
apenas 64-bit

USABILIDADE SEM PRECEDENTES

•

DASHBOARD INTUITIVO Exceed TurboX fornece uma visão geral de todos os perfis e sessões em
um dashboard web que é tanto intuitivo para uso quanto muito informativo.
O dashboard oferece aos usuários controle máximo sobre suas
configurações, perfis e sessões

Microsoft SQL® 2012 SP1 Standard
Edition ou posterior no Windows Server
2012 R2 ou posterior

•

Microsoft SQL 2008 R2 SP2 Standard
Edition ou posterior no Windows Server
2008 R2 SP1 ou posterior

•

Apache Derby 10 ou posterior, em todas
as plataformas suportadas do Servidor
ETX

SUSPENSÃO E
RETOMADA

Suspendendo quaisquer sessões ativas e retomando-as a qualquer
momento, de qualquer lugar ou qualquer plataforma, os usuários tem
extrema flexibilidade e controle sobre seu trabalho

SESSÃO SNEAK PEEK

Tradicionalmente, a única forma que um usuário pode determinar os
status de aplicações rodando dentro de uma sessão suspensa era
retomando-as, que leva tempo e consome recursos. A funcionalidade
Sessão Sneak Peak altera isto tudo provendo aos usuários um conveniente
snapshot da sessão em tempo real através do dashboard web - uma
maneira sem precedentes de visualizar dentro de uma sessão

SESSÕES A PROVA
DE FALHA

COMPARTILHAMENTO
PODEROSO

ACESSO REMOTO
ALL-IN-ONE

MENSAGENS E
NOTIFICAÇÕES

NÓ DE CONEXÃO
•

Oracle Solaris SPARC 10,apenas 64-bit

•

•

Oracle Solaris x86-64 10 ou posterior
apenas 64-bit
Red Hat Enterprise Linux 6.5 ou posterior,
apenas 64-bit
SuSE Linux Enterprise 11 ou posterior,
apenas 64-bit
IBM AIX 6.1 ou 7.1

Numa economia globalizada, projetos requerem colaboração de trabalho de
equipes localizadas remotamente. Com o Exceed TurboX, usuários de
qualquer parte do globo podem compartilhar projetos e idéias em tempo
real via internet através das funcionalidades vantajosas de
compartilhamento para ambas as sessões de Windows e X Window

•

Windows 10, apenas 64-bit

•

Windows 8.1, apenas 64-bit

•

Windows 7 SP1, apenas 64-bit

•

Exceed TurboX fornece rápido acesso a desktops UNIX, Linux e Windows
de qualquer Windows, Mac, Linux PC ou iPad®. Exceed TurboX permite
aos usuários trabalharem nas plataformas de suas escolhas enquanto
acessam aplicações e desktops de uma variedade de ambientes

•

Windows Server 2008 R2 SP1, apenas 64bit
Windows Server 2012 R2

Exceed TurboX pode automaticamente suspender qualquer sessão ativa
em casos de eventos de perda de conexão de rede. Isto mantém o
estado das aplicações rodando dentro da sessão, protegendo projetos
dados de projetos sensíveis de desconexões acidentais

Exceed TurboX possui um sistema de mensagem por email que notifica os
usuários com base em eventos pré-definidos como status de sessão ou
quando alguém quer compartilhar uma sessão. Notificações em tempo real
podem ajudar no tempo de resposta de TI e aumentar a produtividade

SEGURANÇA DESDE A CONCEPÇÃO
SUPORTA A VALIDAÇÃO
DE CRIPTOGRAFIA
FIPS 140-02

Exceed TurboX incorpora as últimas bibliotecas válidas SSL FIPS 140-02
para criptografia da comunicações de rede

CRIPTOGRAFIA
COM SSH E SSL

Comunicações entre os desktops dos usuários e os servidores de
aplicações podem ser seguras e criptografas utilizando a combinação de
protocolos Secure Shell (SSH) e Secure Socket Layer (SSL)

•
•

CLIENTE:
Plataformas Windows
•

Windows 10
Windows 8.1 ou posterior

•

Windows 7 SP1 ou posterior

•

Windows Server® 2008 R2 SP1 ou posterior

•

Windows Server 2012 R2 ou outras

•

plataformas Linux atuais
Red Hat Enterprise Linux® 6.5 ou posterior,
apenas 64-bit
•
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•

SuSE Linux Enterprise Linux 11 ou posterior
apenas 64-bit
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SINGLE-SIGN-ON E
INTEGRAÇÃO LDAP

SUPORTE PAM

LOG DE ATIVIDADES
ABRANGENTE

OPENTEXT™ EXCEED™ TURBOX

Através do suporte ao Kerberos™ e GSSAPI, o cliente Exceed TurboX
garante aos usuários Windows acesso ao Exceed TurboX e recursos
remotos sem reautenticação. Single-sign-on pode reduzir a fadiga de uso
de senhas e ajuda as organizações a cumprir conformidades
Exceed TurboX suporta vários mecanismos de autenticação backend
incluindo Pluggable Authentication Modules, através do qual os usuários do
Exceed TurboX podem ser autenticados através de sistemas de autenticação
de terceiros que tenham padrões baseados nas bibliotecas PAM
Exceed TurboX habilitam os administradores a explorar rapidamente e
inspecionar detalhes dos usuários e atividades do servidor facilmente
graças a um mecanismo de logging. As entradas de log podem ser
facilmente exportadas para análises posteriores ou armazenadas

PRIVACIDADE BASEADA Para ambientes de negócios que praticam um rigoroso controle de privacidaEM SESSÕES
de, o Exceed TurboX incorpora configurações de privacidade em âmbito de
sessões. Usuários podem prevenir que administradores de observem ou
visualizem as aplicações dentro de uma sessão sem suas permissões

ESCALABILIDADE EMPRESARIAL
CLUSTERING E
BALANCEAMENTO
DE CARGA

O Exceed TurboX suporta escalonamento horizontal de aplicações de
negócios e suas demandas por recursos computacionais. O Exceed TurboX
pode dinamicamente distribuir a carga dentro do cluster para garantir que
todos os recursos do servidor sejam completamente utilizados

MÚLTIPLOS NÍVEIS DE Exceed TurboX oferece proteção automática a falhas e trabalha em
PROTEÇÃO A FALHAS E conjunto com sistemas de alta disponibilidade de infraestrutura para
REDUNDÂNCIA
suportar diferentes cenários de falhas e provisionamento de redundância
GERENCIAMENTO
CENTRALIZADO DE
ACESSOS E
USUÁRIOS

Exceed TurboX mantém o gerenciamento de usuários e acessos numa base
de dados centralizada. Isto reduz as dores de cabeça de administração e
gerenciamento de grupos de usuários e permite aos administradores o
controle de acesso a aplicações em âmbito de usuários e grupos group
levels.

FÁCIL IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO
SUPORTE REMOTO

Exceed TurboX uiliza o armazenamento de dados centralizado para gravar
perfis de usuários, sistema e configurações, reduzindo o esforço
administrativo de gerenciar distintos desktops de usuários. O
gerenciamento centralizado de perfil garante também ao administrador
garantir acessos em âmbito de usuário e grupos de usuários

PAPÉIS
ADMINISTRATIVOS
DIVERSOS

As empresas podem necessitar de múltiplos níveis de administradores para
gerenciar diferentes aspectos da solução.O Exceed TurboX suporta 4
diferentes níveis com diferentes responsabilidades de gerenciamento

ADMINISTRAÇÃO FEITA Administradores podem monitorar e gerenciar o Exceed TurboX de qualquer
localidade apenas utilizando um web browser de qualquer dispositivo. O
DE QUALQUER
Exceed TurboX Server Manager oferece uma interface web completa
LOCALIDADE
GERÊNCIA DE
USUÁRIO E GRUPOS
NTEGRADO AO
MICROSOFT ACTIVE
DIRECTORY®

Um dos maiores desgastes na administração de soluções baseadas em
servidor é o gerenciamento de usuários e grupos. O Exceed TurboX pode
acessar, de forma não-intrusiva, o Microsoft Active Directory e permitir aos
administradores utilizarem as informações de usuários e grupos para
configurarem perfis e controles de acesso

RELATÓRIOS
DISPONÍVEIS

Exceed TurboX provê relatórios detalhados de recursos e utilização de
licenças por um determinado período de tempo. Os relatórios disponíveis
permitem uma visão detalhada de padrões de uso e consumo de licenças,
assim as empresas podem provisionar hardware e licenças de software
que supram suas necessidades

ZERO CLIENT
INSTALLATION

In any large organization, one of the central drains on IT resources is software deployment. Exceed TurboX eliminates the stress on IT by providing a
clientless architecture, where the latest client runtime is downloaded from
the ETX server on demand.
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PLATAFORMAS MAC® OS X
•

Mac OS X 10.10 (Yosemite)

•

Mac OS X 10.9 (Mavericks)

PLATAFORMAS IOS
•

iOS 8.0 ou posterior, em iPad 2, iPad
(com visor de retina), iPad Air™, iPad
mini™, e iPad mini com visor de retina

PLATAFORMA JAVA™
•

Java 1.8 Update 45 ou posterior

WEB BROWSERS
•

Microsoft Internet Explorer® 9 ou
posterior

•

Microsoft Edge®

•

Mozilla Firefox® 40 ou posterior

•

Chrome™ 45 ou posterior

•

Safari® 8 ou posterior (aplicável
apenas para Mac OSX),

PRODUCT OVERVIEW

AUTOMATIC VERSION
CONTROL
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Another leading drain on IT resources is software maintenance and version
control. Exceed TurboX is designed so the right version of the client software is downloaded and installed automatically when the user launches a
remote session

DESKTOP VIRTUALIZATION
GPU H.264 SUPPORT
FOR MAXIMUM
INFRASTRUCTURE
CONSOLIDATION

Exceed TurboX supports GPU-based H.264 video compression, providing maximum performance and user density for GPU-enabled server
environments. In addition, the Exceed TurboX proxy has an extremely small
CPU and memory footprint, providing maximum scalability on the smallest
amount of server hardware. These features allow companies to create the
highest concentration data centers and achieve extremely efficient virtualization strategies.

IDEAL FOR PRIVATE/
PUBLIC CLOUD
INITIATIVES

Exceed TurboX employs a modern web-centric architecture, with webbased authentication and web-based administration interfaces. This makes
Exceed TurboX a perfect fit for any organization’s private or public cloud
initiative, offering secure remote access to cloud-based applications, data,
or assets with ease and LAN-like efficiency.
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