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Qui som?
 Nascuts el 2012

 Joint-venture de dues empreses pioneres en el sector tecnològic amb dilatada 

experiència

 Unim els nostres coneixements per oferir solucions integrals de IaaS

(Infrastructure as a Service). 

 IVRATEQ aporta l’expertesa en el camp de les solucions de virtualització, 

servidors i emmagatzematge de nivell empresarial.

 Ilimit Comunicacions aporta l’expertesa com a proveïdors de serveis 

d’Internet (ISP) i comunicacions





Portfoli
Producte Cloud (al nostre datacenter)

 CloudVDI: VDI as a Service amb hardware dedicat al nostre datacenter

 CloudDesktops: Desktop as a Service, amb accés RDS (Microsoft Terminal 

Services) o bé ICA/HDX (Citrix XenApp)

 CloudApps: Software as a Service, amb accés RDS (Microsoft Terminal 

Services) o bé ICA/HDX (Citrix XenApp)

Producte On-Premise (al datacenter del client)

 On-premise VDI: VDI as a Service amb hardware dedicat al datacenter del 

client

 On-premise HCI: Infraestructura hiperconvergent per virtualització de servidors, 

de escriptoris o mixta al datacenter del client

Tots els productes, són en pagament per ús, SENSE INVERSIÓ INICIAL



On Premise o Cloud?

Cloud

o Traslladar totes les càrregues de treball 

dels PCs I servidors al Cloud.

o Beneficiant-se d'un model de 

pagament per ús.

o Eliminant totalment la inversió en 

hardware de propietat

o Reduint els costos derivats del seu 

manteniment.

o Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat.

On Premise

o La millor solució per a organitzacions que 

vulguin conservar tota la infraestructura 

IT a les seves instal·lacions.

o Beneficiant-se d'un model de 

pagament per ús.

o Eliminant totalment la inversió en 

hardware de propietat

o Reduint els costos derivats del seu 

manteniment.

o Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat.



Evolució a hiperconvergència



 Servidors

 Integren CPU i RAM  Recursos de computació solament

 Emmagatzematge

 Cabines de discos

 Cares

 Requereixen administració específica

 Presenten problemes de continuïtat de negoci (un sol joc de discos)

 Requereix xarxa dedicada per tenir bon rendiment (FC)

 Emmagatzematge local

 Poc flexible

 No permet aprofitar avantatges de la virtualització (tipus vMotion, per 

exemple)

Model tradicional



 Emmagatzematge en Xarxa (tipus NAS o iSCSI)

 Normalment Ethernet 1 Gbps

 Possibles VLANs

 En solucions amb iSCSI, a vegades comparim xarxa tràfic VMs 

i trafic Storage

 Emmagatzematge SAN

 En solucions una mica més complexes, xarxa SAN FC 

dedicada per accés al storage

 Requereix HBAs molt cares en els servidors

 Requereix Switchos FC cars i complexes de manejar

Model tradicional (II)



 Relació amb múltiples “venedors”

 Servidors

 Cabina

 Xarxa Ethernet

 Xarxa FC

 Problemes de compatibilitat

 Verificar matrius de compatibilitat

 Establir responsables

 Per exemple, si tinc un problema d’accés al storage, de qui és 

responsabilitat? De Vmware, de Dell, de HP, de Brocade, de 

NetApp?

 Si vull canviar només un element?

Model tradicional (III)



 Propiciat per l‘aparició de tecnologies de xarxa >= 10 Gbps

 Similar a l’esquema tradicional, però sense xarxa FC per storage

 Convergeix només a nivell de xarxa

 Seguim tenint el mateix problema

 CPU + RAM

 Storage separat

 Coll d’ampolla en accés a storage, 

 especialment si SSD

 Agreujat pel fet de compartir xarxa entre Storage i VMs

 Escalabilitat limitada

 Podem créixer en servidors, però la cabina s’ha de canviar per assolir 

nous nivells de prestacions

Model convergent



 Els sistemes hiperconvergents busquen simplificar la complexitat actual. 

 Integren l’hipervisor, els servidors físics, la xarxa, i l’emmagatzematge  en una 

única infraestructura simplificada.

 El resultat és un cost d’infraestructura menor, una informàtica més ràpida i 

una simplificació de a gestió de la IT.

 En una única appliance, integrem recursos de computació, networking i 

SAN.

 És una solució modular

 Concepte de Software Defined Datacenter

Model hiperconvergent



Model hiperconvergent (II)

 Com a concepte, neix fa anys en els grans operadors de serveis cloud, tipus 

Facebook, Amazon, Google, etc.

 Bàsicament de la necessitat de una solució infinitament escalable.

 Com a realitat en el mercat, fa relativament poc temps

 Propiciat per combinació de abaratiment de SSDs + abaratiment de xarxes 

ràpides (10 Gbps o més)

 El model tradicional amb cabina o el model convergent no podien 

aprofitar el rendiment extrem dels discos SSD

 El model tradicional amb storage local pot aprofitar el rendiment dels 

SSD però sense garanties de continuïtat de negoci

 El model hiperconvergent permet combinar l’escalabilitat en espai de les 

cabines i l’aprofitament del rendiment del storage local, a través dels 

conceptes de informàtica distribuïda



Model hiperconvergent (III)

Simplicitat de creixement

Podem iniciar amb 2 nodes i anar creixent sumant nodes addicionals.

Solució integral

Quan sumem un node a la plataforma, estem sumant:  capacitat de computació, 

emmagatzematge i networking, permetent un creixement lineal en el temps. 

Més flexible, simple i econòmica

Implementar un Cloud Privat utilitzant una infraestructura hiperconvegent és la 

manera més flexible, simple i econòmica, tant des del punt de vista tècnic com 

operatiu o de costos, de passar d’un model basat en la inversió i manteniment a 

un model basat en la despesa per capacitat.



Solucions HCI 
Solucions “Hardware” vs. Solucions de hipervisor

 Totes les solucions HCI estan basades en software

 Algunes, però, han construït un model de negoci basat en “lligar-les” a un HW 

determinat. Aquestes solucions les anomenem solucions hardware

 Exemples: Nutanix (HW Propi), Simplivity (HW HP)

 Són bones solucions, però impedeixen gaudir d’alguns avantatges, sobretot 

relacionats amb costos i llibertat de elecció

 També tenen algunes característiques tècniques que les fan inherentment més 

ineficients

 En contraposició a les solucions hardware, tenim les solucions de hipervisor

 Exemples: VMware vSAN, Microsoft Storage Spaces Direct

 Permeten elegir la plataforma HW i per tant pagar els discos i la RAM a preus de 

servidor i no a preus de cabina

 Tècnicament són més eficients ja que la capa software que s’encarrega de crear la 

“cabina virtual” està integrada en el propi hipervisor



Esquema hiperconvergent 
(genèric)



Tràfic SYNC

Tràfic VMs

Esquema hiperconvergent 
(genèric)



Tràfic DFS

Tràfic VMs

Esquema hiperconvergent
(genèric)



Arquitectura d’una solució HCI 
(vSAN)



Cloud On-Premise (I)

• Virtualització de servidors.

• Substitució de solucions de virtualització obsoletes

• Servidors desfasats

• Cabines amb discos magnètics

• Xarxes antiquades (FC o iSCSI 1 Gbps)

• Virtualització d’entorns físics encara no virtualitzats

• Excepte aquells que són NO-x86

• Per exemple, HP/UX o AS/400 o coses molt especials

• Virtualització d'escriptoris.

• Canvi de PCs a escriptoris virtuals per facilitat mobilitat, gestió del

parc de PCs, etc.



Cloud On-Premise (II)

• Avantatges del model Cloud

• Pagament per ús:

• No cal pagar per capacitat ociosa, només per la capacitat de

computació i storage que es necessita

• No cal preveure què necessitarem dintre de X anys

• Gestió compartida:

• Cloudgrup es fa càrrec del manteniment de tota la infraestructura

• El client només gestiona allò que li aporta valor

• Un sol interlocutor

• Ja no cal barallar-se amb Care Packs, garanties, renovacions,

recanvis, etc.

• Nosaltres ens encarreguem de tot



Cloud On-Premise (III)

• Determinar necessitats

• Inventari actual

• Mínima previsió de creixement

• Gràcies al nostre model de pagament per ús.

• Dimensionament del desplegament inicial

• Planificació de la migració

• Està l’entorn ja virtualitzat?

• Volem conserver el mateix hipervisor?

• Es vol aprofitar per fer migració/actualització de versions de SO?



Cloud On-Premise (IV)

• Desplegament

• Instal·lació del hardware

• Instal·lació del hipervisor

• Instal·lació del sistema de hiperconvergència

• Migració dels serveis existents

• Formació

• Acompanyament

• Evolució a Cloud Off-premise

• En una segona fase, podem portar aquest Cloud Privat a un

datacenter extern (preferentment, el nostre propi datacenter)



Què és la Virtualització 
d’Escriptoris as a Service?

• Tecnologia que ens permetrà consolidar i centralitzar tots els escriptoris de 

l’organització al datacenter (propi o al Cloud)

• Veritables escriptoris (Windows 7 o Windows 8), accessibles des de qualsevol 

lloc, en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu.

• Permet transformar (centralitzar i/o externalitzar) tota la infraestructura IT de 

l’organització sense alterar l’experiència dels usuaris.

• Pagament per ús, sense inversió inicial (as a Service)



Per què volem consolidar i 
centralitzar els escriptoris?

Per aconseguir una verdadera transformació del lloc de treball 

informàtic, que el faci:

• Més útil i pràctic per l’usuari final

• Més fàcil d’administrar pel personal informàtic

• Més econòmic i productiu per a la organització



Reptes de gestió d’un parc gran 
d’escriptoris

 Gestió del cicle de vida i la integritat del Sistema Operatiu

– Actualitzacions del S.O.

– Canvi de versió

 Gestió del cicle de vida de les aplicacions

– Instal·lació de les aplicacions per cada família de usuaris

– Canvis de versions

 Gestió de les dades locals i perfils de usuari



Gestió del cicle de vida i la 
integritat del S.O. (I)

 Actualitzacions del S.O.

– Moltes vegades, en un parc gran d’escriptoris, es fa difícil controlar que 

tots el S.O. estiguin actualitzats al mateix nivell.

– Això provoca maldecaps als encarregats de suport

 Canvi de versions del S.O.

– Es torna una tasca gairebé inabastable, fins al punt que en la major part 

dels casos no es renova fins que es canvien els PCs



Gestió del cicle de vida i la 
integritat del S.O. (II)

Degradació del rendiment de l’escriptori amb el temps

• La instal·lació “neta” del S.O. d’un escriptori “s’embruta” amb el pas del temps.

Programes instal·lats pel propi usuari, patches mal aplicats, malware, spyware, 

plugins del navegador, etc.

• Això provoca una baixada del rendiment de l’usuari i molts problemes al personal 

de suport.

• En una infraestructura de PCs tradicional, les úniques opcions viables per 

combatre aquests efectes indesitjables són:

o Reinstal·lació periòdica del S.O., poc aconsellable pel temps i esforços que requereix

o Substitució periòdica dels PCs. Hi ha organitzacions que tenen un departament de 

manteniment de PCs i un estoc molt gran de PCs “nets”, però mantenir un sistema així 

requereix una gran despesa, tant humana com logística



Gestió del cicle de vida de les 
aplicacions (I)

 Instal·lació de les aplicacions per cada família de usuaris

– Normalment, ens trobem amb diverses famílies de usuaris amb requeriments diferents 

d’aplicacions

– En una infraestructura tradicional, els administradors han de instal·lar les aplicacions 

per cada usuari

 Heterogeneïtat de versions

– La tasca es complica perquè és difícil mantenir totes les aplicacions a la mateixa 

versió. Això provoca maldecaps als administradors i al personal de suport. Moltes 

versions de navegadors, paquets de ofimàtica, etc.

 Actualització

– Novament, actualitzar les aplicacions sol representar una tasca llarga i complexa, que 

es torna gairebé un malson quan també ens hem de barallar amb diferents versions del 

SO dels diferents escriptoris



Gestió del cicle de vida de les 
aplicacions (II)

 Hi ha solucions que pretenen (i en certs casos aconsegueixen) resoldre el 

problema de la gestió del cicle de vida de les aplicacions.

 Virtualització de les aplicacions (solucions tipus XenApp).

– Consisteix en executar les aplicacions en un o diversos servidors 

d’aplicacions, i enviar només la finestra de l’aplicació al usuari. Presenten 

diversos problemes:

o Alt cost. Cada usuari que executa una aplicació des del servidor ha de pagar una 

llicència de XenApp i una llicència de Microsoft RDS

o Complexitat. Un muntatge d’aquest tipus requereix coneixements profunds 

d’administració de granges d’aplicacions.

o Compatibilitat. Les aplicacions no s’executen en el S.O. del client (Windows 10), 

sinó en un S.O. de servidor.



Gestió del cicle de vida de les 
aplicacions (III)

 Eines de desplegament automatitzat d’aplicacions.

– Consisteix en tenir un servidor que “envia” el paquet instal·lador al client i 

l’executa automàticament.

– També presenten certs problemes de funcionament, perquè requereixen un 

entorn homogeni de S.O. que, com hem vist abans, és difícil d’assegurar



Gestió de les dades locals i 
perfils de usuari

 El usuaris estan acostumats a poder personalitzar el seu escriptori. 

– En principi, aquest fet no és problemàtic de per si, i per tant volem que ho puguin seguir 

fent.

 Els usuaris estan acostumats a guardar documents de manera local, per molt que 

se’ls indiqui el contrari. Adjunts de correu, descàrregues d’Internet, etc.

– Aquesta costum sí que és un problema.

o Crea dispersió de la informació.

o Normalment no es fan còpies de seguretat de les dades locals.

o Pot suposar un problema dramàtic en casos de pèrdua o robatori d’equips, especialment portàtils

 Amb una infraestructura tradicional, podem intentar resoldre aquesta problemàtica 

amb el Perfils Mòbils o amb software especialitzat de gestió de perfils.

– Aquestes solucions solen tenir un impacte negatiu especialment en el moment que molts 

usuaris inicien la sessió a la vegada, creant els anomenats “Login Storms”.



Resum – L’ideal de la gestió d’un 
parc gran de PCs

 Que els usuaris...

– ...puguin fer servir el mateix escriptori (Windows) que estan acostumats i de la mateixa manera 

com estan acostumats

– ...mantinguin la productivitat perquè el seu sistema no es degrada amb l’ús

– ...puguin accedir amb mobilitat

 Que els administradors...

– ...puguin actualitzar el SO de tots els usuaris amb facilitat

– ...puguin afegir/actualitzar/retirar aplicacions de manera còmoda

– ...puguin tenir centralitzades les dades de tots els usuaris, sense que aquests hagin de fer cap 

esforç especial

– ...puguin resoldre els problemes dels usuaris de manera ràpida

 Que l’organització...

– ...pugui comprar dispositius de baix cost i baix consum

– ...pugui implantar mesures de conciliació laboral

– ...pugui fomentar la mobilitat

– ...pugui allargar els períodes d’amortització del parc de llocs de treball



Models de virtualització 
de l’espai de treball

• És molt important no confondre virtualització de l’espai de treball

amb virtualització d’escriptoris.

• Hi ha molts models de virtualització de l’espai de treball, però només 

un d’ells és el model VDI (infraestructura d’escriptoris virtuals)



Client-Hosted

(execució local)

Server-Hosted

(execució remota)

Bare-metal

(HV tipus #1)

XenClient

OS Hosted

(HV tipus #2)

VMWare

Player

SO COMPARTIT 

de Servidor en 

màquina remota 

(Terminal Server/ 

XenApp)

SO DEDICAT en 

màquina virtual

remota

(XenDesktop/Vi

ew)

SO DEDICAT 

en màquina 

física remota

(TeamViewer/

GoToMyPC)

SO DEDICAT  Una màquina 

amb un SO per cada usuari

SO COMPARTIT  Una 

màquina amb un mateix SO 

per diverses sessions de 

usuari

SO 

d’Escriptori 

virtual remot 

(VDI)

SO de 

Servidor 

virtual remot 

(VSI??)

Models de virtualització 

de l’espai de treball



Model Server-Hosted Virtual amb SO 
d’Escriptori Dedicat (VDI)

 Els termes escriptori virtual o virtualització d’escriptoris o VDI s’haurien de referir 

exclusivament a aquest model...

 La base d’aquest model consisteix en traslladar al datacenter les càrregues de 

treball dels PCs, dedicant una màquina virtual (VM) per executar cada SO 

d’escriptori (Windows 10)

 Enviar la sortida gràfica d’aquesta VM al lloc de treball del usuari

 Per tant, és un model on

– SÍ intervé la virtualització

– SÍ intervé l’entrega remota de l’escriptori

– SÍ hi ha desplaçament de les càrregues de treball dels escriptoris al centre de dades.

– SÍ hi ha consolidació de les càrregues de treball

– NO requereix de hardware potent en el punt de treball



Servidor físic amb Hipervisor (VMWare / XenServer / HyperV)

SO Windows 7 +

Aplicacions OAC

Màquina virtual usuari 1

SO Windows 7 +

Aplicacions OAC

Màquina virtual usuari 2

SO Windows 7 +

Aplicacions OAC

Màquina virtual usuari 3

SO Windows 8 +

Aplicacions Policia

Màquina virtual usuari 4

Provisionament de Imatges

SO Windows 7 +

Aplicacions OAC

Repositori de Imatges Base

SO Windows 8 +

Aplicacions Policia

Gestió de perfils i dades de usuari

Dades usuari 1

Repositori de perfils i dades de usuari

Dades usuari 2

Dades usuari 3

Dades usuari 4

PC 1

Protocol d’entrega remota (RDP, ICA, PCoIP, etc…)

PC 2 Thin Client 1 iPad

Esquema del model Server-Hosted
Virtual amb SO Desktop Dedicat (VDI)



Escriptori Virtual, Escriptori Virtual, 

Escriptori Virtual, Escriptori Virtual...

Com hem vist, els termes escriptori virtual, virtualització d’escriptoris o VDI

s’haurien de referir exclusivament al model presentat anteriorment:

 Que es basa en un conjunt de servidors físics amb hipervisor

 Que aquests servidors executen diverses màquines virtuals

 Que cada màquina virtual correspon a un i només un usuari

 Que la sortida gràfica de cada màquina virtual s’envia a través de la xarxa 

(LAN/WAN) fins al punt de treball de cada usuari

 I, el més important i obvi, el sistema operatiu de cada màquina virtual és 

un sistema operatiu d’escriptori (Windows 7, 8 o 8.1) 



Model Server-Hosted Virtual amb SO Server 

Dedicat (VSI??, Server-VDI??)

 Consisteix en utilitzar una màquina virtual per a cada usuari, però amb SO 

Windows Server en comptes de SO Windows d’Escriptori

 L’aparició d’aquest model respon a l’interès d’alguns proveïdors cloud de buscar 

un succedani de VDI prou semblant al VDI per poder confondre als seus clients

o Alguns parlen de “aparença” de Windows 10, altres directament intenten confondre o 

enganyar al client fins al final.

 Les veritables raons d’aquest model:

o La majoria de proveïdors cloud solen tenir infraestructures preparades per oferir 

servidors cloud, no pas escriptoris

– Tenen una gran cabina de storage compartit i models de processament densament 

virtualitzats.

o Microsoft obliga a posar hardware dedicat pel sistemes operatius client (no hi ha 

SPLA de Windows 10)

o Microsoft només permet ús de llicències del client en hardware del client

– Microsoft considera que un hardware és del client sí l’ha comprat O bé si el té en RENTING.



Per què no és desitjable un model basat en 
SO de Servidor amb aparença d’Escriptori?

 Encara que l’aparença per a l’usuari sigui semblant, un SO servidor és molt diferent 

internament que un SO d’escriptori

 Consum de recursos

 Un SO d’escriptori funciona força bé amb 4 GB de RAM, mentre que un SO de servidor 

funciona molt justet

 Compatibilitat d’aplicacions

 Els desenvolupadors d’aplicacions les fan pensant en executar-les en un SO d’escriptori

 Per tant, en un SO servidor no totes les aplicacions funcionen.

 Compatibilitat de perifèrics

 Els fabricants de perifèrics pensen que els perifèrics es connecten normalment a 

ordinadors amb SO d’escriptori

 Per tant, hi ha molts perifèrics que no disposen de drivers per SO servidor



Arquitectura tradicional 
dels proveïdors cloud

Model VDI “multi-tenant”



Arquitectura VDI de Cloudgrup

Model VDI “dedicat”

HCI



Persistència de les Dades 

i Programes dels Usuaris



Què volem dir quan parlem de la persistència de l’escriptori virtual?

• Ens referim a la persistència de les dades i aplicacions quan es reinicia cada 

escriptori virtual.

Quins són els models estàndards de persistència?

• Pooled Desktops. Persistència DINÀMICA només de dades

• Private Desktops. Persistència ESTÀTICA de dades i software instal·lat per 

l’usuari

• Personal Desktops (en desús). Persistència DINÀMICA de dades i software 

instal·lat per l’usuari

Models de persistència 
en entorns VDI



En cada inici de sessió, l’escriptori és una instància “neta” d’una imatge pre-

configurada

• Els canvis que es fan a la VM es perden quan la VM s’apaga

• El perfil de l’usuari i les dades es guarden en un recurs d’emmagatzematge compartit extern 

a la VM

Avantatges:

• En cada inici de sessió, la màquina arranca una imatge neta del SO i de les aplicacions 

instal·lades

• Si el SO o les aplicacions es corrompen, només cal tornar a instanciar la VM

• Els documents i dades de l’usuari s’emmagatzemen en lloc segur

Inconvenients:

• Les aplicacions instal·lades pels usuaris desapareixen en cada inici de sessió.

• Evidentment, aquest podria ser el comportament desitjat en molts casos...

RESUMINT: La màquina virtual és nova i neta a cada inici de sessió però les 

dades de l’usuari es mantenen.

Pooled Desktops



En la primera arrancada, l’escriptori és un clon d’una imatge pre-configurada

• Els canvis que es fan a la VM es mantenen dins la pròpia VM quan la VM s’apaga

• El perfil de l’usuari i les dades es guarden a la mateixa VM

Avantatges:

• Els usuaris poden instal·lar aplicacions i aquestes no es perden.

• Conceptualment, és el més semblant al model actual d’escriptoris dedicats per cada usuari

Inconvenients:

• Si el SO o les aplicacions es corrompen, s’haurà de treballar en netejar la VM.

• Conceptualment, és el més semblant al model actual d’escriptoris dedicats per cada usuari

RESUMINT: La màquina virtual només és nova el primer cop que un usuari hi 

accedeix

Private Desktops



A l’iniciar sessió per primer cop, la màquina virtual és una instància “neta” 

d’una imatge pre-configurada

• Els canvis que es fan a la VM es mantenen associats a la VM, però emmagatzemats en 

un “Personal vDisk” separat

• El perfil de l’usuari i les dades es guarden en el “Personal vDisk” associat a la VM

Avantatges:

• En cada inici de sessió, la màquina arranca amb el SO les aplicacions instal·lades (tant 

de la plantilla com pel propi usuari)

• Si el SO o les aplicacions es corrompen, només cal tornar a instanciar la VM

• Els usuaris poden instal·lar aplicacions i aquestes no es perden

RESUMINT: La màquina virtual es renova quan els administradors ho creuen 

oportú, però manté les personalitzacions del usuari tant a nivell de software 

com de dades

Personal Desktops (en desús)



I els perifèrics?

Amb una solució VDI veritable (amb SO d’escriptori a les màquines virtuals) 

podem aspirar a una compatibilitat del 100%

• Concretament, si existeix el driver del perifèric per al SO de la màquina 

virtual, el perifèric serà compatible.

• I fins i tot en altres casos, també, com veurem

Per decidir com afrontem la gestió de cada perifèric cal tenir en compte:

• Tipus de perifèric

• Sistema de connexió del perifèric

• Tipus de dispositiu d’accés al escriptori virtual



Perifèric
Connexió a la 

xarxa

Connexió al punt 

d’accés

Redirecció del port 

(PORT REDIRECTION)

Redirecció del perifèric 

(DEVICE MAPPING)1

Instal·lar 

DRIVER a la 

imatge base

Instal·lar DRIVER 

al punt d’accés

Tipus de perifèric

NO COMPATIBLE amb

DEVICE MAPPING

DRIVER INEXISTENT 

pel SO del punt d’accés

1Perifèrics compatibles amb DEVICE MAPPING: Teclats, ratolins, impressores, lectors de codis de 

barres, lectors de SmartCards, dispositius d’emmagatzematge

Compatibilitat dels perifèrics



Llicenciament de 

Microsoft



Llicenciament Windows per VDI





Llicenciament VDI



Model de contractació i 

facturació

Molt adequat per Ajuntaments



1. Al ser un model de pagament per ús, com que no s’afronta tota la 

inversió, moltes vegades es pot adjudicar com a contracte menor

• Per exemple, uns 50 escriptoris per menys de 18.000 EUR anuals

• Permet engegar la transformació de manera molt ràpida

• Minimitza el risc tant tècnic com econòmic

2. Anys posteriors, amb concurs

• Redacció del plec tècnic més fàcil ja que l’Ajuntament es va familiaritzant amb 

la solució i necessitats

• L’ajuntament evita licitadors “no desitjats” perquè coneix molt bé com vol que 

sigui la solució.

Model de facturació 
as a Service



RESUM FINAL



Avantatges VDI Cloudgrup

• Inversió zero

• Excel·lent experiència d’usuari

• Anytime. Les sessions dels usuaris estaran sempre disponibles.

• Anywhere. Els usuaris accedeixen al seu equip des de qualsevol part.

• Any device. Accés des de: PC, Mac, thin-clients, tablets, smartphones, etc.

• Suport per a una àmplia gamma de perifèrics.

VERITABLES ESCRIPTORIS VIRTUALS 

(NO SUCCEDANIS AMB APARENÇA DE WINDOWS D’ESCRIPTORI)



Avantatges VDI Cloudgrup

o Escalabilitat total. Des de 15 usuaris fins a milers.

o Gestió centralitzada i simplificada dels escriptoris.

o Ordinadors sempre nets. Sense degradació del sistema per ús.

o Desplegament en dies.

o Oferir alta seguretat sense emmagatzematge o dades d’usuari en local.

o Incrementar la productivitat: mobilitat i millora de la disponibilitat.

o Reduir el consum energètic en un 95%.

o Estalvi i escalabilitat. Redueix els costos generals i la complexitat de gestió.



On Premise o al Cloud
SEMPRE en Pagament per ús

Cloud VDI

• Traslladar totes les càrregues de treball 

dels PCs d'escriptori al Cloud.

• Beneficiant-se d'un model de 

pagament per usuari.

• Eliminant totalment la inversió en un 

parc de PCs de propietat

• Reduint els costos derivats del seu 

manteniment.

• Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat.

On Premise VDI

• La millor solució per a organitzacions que 

vulguin conservar tota la infraestructura 

IT a les seves instal·lacions

• Beneficiant-se d'un model de 

pagament per usuari.

• Eliminant totalment la inversió en un 

parc de PCs de propietat

• Reduint els costos derivats del seu 

manteniment.

• Obtenint grans millores en productivitat, 

mobilitat i disponibilitat.



• Solució total: escriptoris i servidors

• Substitució de 4 servidors + cabina per 3 nodes HCI all-flash

• 80 usuaris

• Migració de dades sense cap afectació del servei

• Migració de tots els usuaris del entorn vell al nou VDI en menys d’una 

setmana

HCIaas
Cas d’èxit Ajuntament de Matadepera



• Solució només servidors

• Escenari complex, es va fer una migració de un proveïdor extern de cloud

cap a infraestructura on-premise

• Solució final amb tres nodes hiperconvergents, emmagatzematge en discos 

magnètics en una primera fase

• Migració de les dades des del cloud cap al ajuntament sense afectació del 

servei

• Actualment dona servei a uns 140 usuaris

HCIaaS
Cas d’èxit Ajuntament de Cardedeu



• Solució total: escriptoris i servidors

• Acompanyem a l’empresa dels de la seva creació (finals de 2013)

• Per amollar-se al pla de negoci, era necessari un sistema que permetés:

• ràpid creixement sense inversió inicial

• van començar 10 persones, ara són 250 persones

• múltiples oficines i treball des de qualsevol lloc i dispositiu

• Inicialment una sola oficina, actualment 6 oficines + multitud de professionals amb “mobile

workplace”

• Prescindir de departament intern d’informàtica

• A dia d’avui, amb 250 treballadors i 6 oficines, segueixen sense contractar ningú dedicat a 

informàtica

• El nivell de incidències és mínim

• Quan s’obren oficines noves, simplement s’envien punts d’accés, pantalles, teclats i ratolins. 

Són els propis encarregats de la oficina els que la posen en marxa.

HCIaaS
Cas d’èxit Aproperties Real Estate



• Aplicació especial de HCI: Servidor de fitxers infinitament extensible

• Substitueix dos servidors + multitud de cabines per 4 nodes HCI all-flash 

distribuïts en dos datacenters diferents

• Emmagatzema totes les dades a nivell de fitxers de l’Ajuntament de Terrassa, 

tant dels empleats com altres dades dels ciutadans

• Organització amb uns 1.500 punts de treball. Terrassa és la 3a ciutat de 

Catalunya

HCIaaS
Cas d’èxit Ajuntament de Terrassa



www.cloudgrup.com

ramon.trullas@cloudgrup.com  / cristina.francisco@cloudgrup.com

M. +34 663 476 737 / T. +34 93 733 25 25

c/ Volta, 1 5é - Terrassa 08224 Barcelona 


