HOGYAN SEGÍTI A DESKTOP- ÉS ALKALMAZÁSVIRTUALIZÁCIÓ A TÁVOLI MUNKÁT?

Irodai dolgozók
Magas minőségű és
hatékonyságú
együttműködés
biztosítása az otthonról
dolgozóknak.

Terepen dolgozók
Alakíts ki egy erős és
hatékony digitális
kommunkációs csatornát
a munkavállalók között.

Egészségügy, iskolák és
közigazgatás
Tedd lehetővé a távoli
munkavégzést és tanulást
specifikusan az adott
iparágra
kialakítva.

A jelenlegi globális események rávilágítottak a szervezetek egyre
növekvő igényére a távoli munka iránt. Sok cég nem képes gyorsan és
biztonságosan bevezetni a távoli munkavégzést anélkül, hogy kockára
ne tenné az üzletfolytonosságot és a munkavállalói hatékonyságot.
A Microsoft 365-öt távoli munkára tervezték, biztonságos megoldás a
hatékonyság és az együttműködés érdekében. A Windows Virtual
Desktop pedig lehetővé teszi a felhőalapú és biztonságos távoli elérést
más alkalmazások számára is.
AMIBEN A WINDOWS VIRTUAL DESKTOP SEGÍT:
A munkavállalók ugyanolyan eredményesek maradnak a
virtualizált környezetben – legye az számítógépen, telefonon,
táblagépen vagy böngészőn –, mintha személyesen a fizikai
számítógépük előtt ülnének.
Egyszerűsíti a menedzsmentet, a szolgáltatásindítást és a vállalati
adatokhoz, alkalmazásokhoz való hozzáférést
Támogatja az ügyfeleket a felhőre váltásban
Csökkenti a helyszíni infrastruktúra kezelésével kapcsolatos
költségeket és erőforrásokat

A LEGJOBB VIRTUÁLIS ASZTALI ÉLMÉNY, AZURE-BAN
Windows 10 multi session képesség
Microsoft 365 ProPlus-ra optimalizált környezet
Onprem Windows Server (RDS) desktop és app migrációs
lehetőség
Beüzemelés és skálázás percek alattt
WINDOWS 10 ÉS MICROSOFT 365
A leghatékonyabb és legbiztonságosabb élményt nyújtja a
felhasználók számára miközben csökkenti a költségeket és az IT
üzemeltető leterheltségét.

INFRASTRUKTÚRA ÉS MENEDZSMENT
Használd ki az Azure Active Directory szolgáltatását
Menedzselt szolgáltatásként biztosítja a virtualizációs infrastruktúrát
Csatlakozz egyszerűen a helyi erőforrásokhoz – Hibrid felhő támogatás
Kapcsolódj bármilyen eszközről (Windows, MacOS/iOS, HTML5,
Android, Linux)
Optimalizált munkaterület és teljesítmény
Nagyvállalati szintű menedzsment, monitoring és védelem

BEVEZETÉS ÉS ÚTMUTATÓK
Aktiváld a meglévő Microsoft 365 Business Premium licenced a
tenantodban. Ha nincs ilyen licenced, keresd a Kvazar.cloud-ot.

Hozz létre új Azure AD tenantot vagy használd a már meglévő Azure
előfizetésedhez vagy M365 fiókodhoz tartozót.

Kezd el használni a WVD-t
Műszaki dokumentációért kattints erre a linkre. Ha helyi
erőforrásokhoz szeretnél kapcsolódni, tekintsd át a dokumentációt a
WVD hálózati szempontokról.

Desktop-ok és alkalmazások migrációja
Látogasd meg az Azure Migration Centert videós útmutatókért, itt
megtalálod hogyan tudod migrálni a már meglévő virtuális
desktopokat és alkalmazásokat.

Hozd létre és felügyeld a felhasználókat, host pool-okat, desktopokat
és alkalmazásokat az Azure Portál segítségével.

https://f-consulting.hu

erdeklodes@fcs.hu

