Desktop Services fra ”skyen” for brukerfrihet & IT Kontroll
Forenkle skrivebordet og applikasjons styring men svært god sikkerhet og kontroll med VMware View. Lever en
personlig high fidelity opplevelse for sluttbrukere på tvers av oppgaver og systemre. Muliggjøre høyere tilgjengelighet
og effektiv brukerservice med uovertruffen ytelse på tradisjonelle PCer og redusere den totale kostnaden for PC / clieneierskap opp til 50%. Brukere opplever nye nivåer av produktivitet og frihet til å få tilgang til applikasjonene ved
bruk av VMWare View 5.

Benytt Desktop Management, Øk Brukereffektiviteten
Opplev høyytelse personlige virtuelle skrivebord som en administrert tjeneste fra en virtualiseringsplattformen bygget
for å tjene alle brukerne, som inkluderer operativsystemet, applikasjoner og data. Med VMware View, desktop
administratorer virtualiserer man operativsystemet, programmer og brukerdata samt leverer moderne brukerdesktop`er
til alle pc/clientbrukere. Få sentralisert automatisert styring av disse komponentene for økt kontroll og kostnadsbesparelser. Forbedre virksomhetens tilgjengelighet samtidig som det gir en fleksibel høyytelse brukreopplevelse for
brukerne på tvers av en rekke nettverk topologier.

Enkelt å kontrollere og administrere PC`er og /eller Klienter
Øke kontrollen av stasjonære, applikasjoner og data ved å levere og administrere dem som sentraliserte tjenester på ett
sikkert sted. Et enkelt kraftig administrativ brukerkonsoll gir tilsyn med alle brukertjenester slik at det å utføre
tidligere tungvinte oppgaver som klargjøring, oppdateringer og patcher nå enkelt og mye mer effektivt utføren medmed noen enkle museklikk. Administrer alle brukerne og komponenter separat for større fleksibilitet i å endre eller
oppgradere nye oppdateringer for alle samtidig. Ennkelt og raskt aktivere og deaktivere brukere fra et sentralt konsoll
for optimal virksomhet respons. Frigjør tid på vedlikehold a applikasjonr og teknologi.

Leverer bedre brukeropplevelse
I motsetning til tradisjonelle PCer som er knyttet til Server via VPN som terminalserverbaserte individuelle løsninger
gir VmWare en helt annen og langt mer effektiv ytelse og administrasjon for brukerne.. I stedet er du i ”skyen” og får
tilgang til ditt skrivebordet hvor som helst fra når det trengs. VMware View med PCoIP leverer den kraftigste, mest
fleksible og tilpasningsdyktige opplevelse for brukeren. VmWare re designet dor alle applikasjonre enten du er online
eller offline, benytter 3D-applikasjoner, LAN eller WAN, så leverer VMware View maksimal produktivitet på arbeidsplassen.

Fagdata Bergen har kunnskapen
Sliter du med treg hastighet, dårlig oversikt på hvordan brukeren utnytter sine løsninger eller nye krevende applikasjoner kan vi i fagdata Bergen hjelp deg med råd om hvordan du kan rette opp i det og samtidig se at løsningen er meget
kostnadsbesparende. Tlf. 55 29 50 00

