Datasheet

HP Workspace
Geef uw mobiele werknemers
op een unieke nieuwe manier
toegang tot bedrijfsapps met
HP Workspace, een pasklare
virtualisatieservice voor
applicaties die uw huidige
investering in 32- en 64-bits
Windows desktop- en webapplicaties benut door deze
beschikbaar te maken voor
uw HP Elite x3-gebruikers.1

Voor gebruikers die
een HP Elite x3bundel6 aanschaffen,
geldt tijdelijk een
introductie-aanbod
voor GRATIS

De besparing
bedraagt meer dan

$150

HP Workspace levert op een eenvoudige en veilige manier 32- of 64-bits Windows-applicaties aan HP Elite x3gebruikers via een gebruiksklare applicatievirtualisatie servicedesk.

per gebruiker!7

60 dagen HP
Workspace Premium.
Neem contact op met uw HP vertegenwoordiger of HP partner
voor meer informatie.

Virtualiseer apps op een eenvoudige manier
Kies voor een veelomvattende virtualisatieservice- en cloudinfrastructuurpakket met zeer
ervaren HP serviceagents die snel uw applicaties voor u kunnen publiceren. Het is alsof een
persoonlijke conciërge voor uw bedrijfsapps zorgt.

Maak naadloze productiviteit mogelijk
Werk in een vertrouwde desktop pc-omgeving, want HP Workspace maakt van uw HP Elite x3
een pc waarop een aantal 32- of 64-bits desktop- en webapplicaties draaien, zelfs terwijl u
telefoneert. Sla uw werk lokaal of in de cloud2 op, waar het altijd gemakkelijk bereikbaar is.

Bespaar tijd en geld
Verbeter uw bedrijfsresultaat, bespaar op training en apparatuur en vergroot de schaal- en
beheermogelijkheden met een pasklare service als kostenefficiënt alternatief voor het creëren
van mobiele apps.
Kenmerken
• Beveilig uw data en waarborg compliance met speciale servers, SSAE16-SOC-gecertificeerd
datacenters, end-to-end encryptie, automatische sessiecleanup en optionele VPN-service.3
• Profiteer van notebooksnelheid, -prestaties en -respons met volop verwerkingskracht in de
cloud, ondersteuning voor een HD-scherm4 en aparte computercapaciteit voor elke gebruiker.
• Met HP Workspace Premium kunt u gebruikers, sessies en applicatieprestaties analyseren en
krijgt u uitgebreide rapporten die uw IT-team helpen de applicatielevering te beheren en de
kosten in de hand te houden.5
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Kenmerken van de HP Workspace service8
Eindgebruikers

IT-beheerders

• Speciale cloudcomputingresources om applicaties naadloos uit te
voeren: elke gebruiker kan beschikken over zijn eigen krachtige pc
in de cloud
• Sla bestanden op van en naar het HP Elite x3 device en HP Workspace
• Gebruik en deel bestanden met Google Drive, Box en Dropbox
• Print vanuit applicaties in HP Workspace (printen naar pdf)
• Automatische cleanup zorgt ervoor dat er geen sessiedata achterblijven wanneer gebruikers de HP Elite x3 uit het dock halen

• 32- of 64-bits Windows desktop- of webapplicatievirtualisatie
• Levering van webapplicaties
• Distributie van de gevirtualiseerde appcatalogus naar eindgebruikers
• Virtuele computeconfiguratie en flexibele schaalmogelijkheden zijn
inbegrepen, aanvullende sourcing is niet nodig
• Wereldwijde datacenterdekking met 7 regionale datacenters en nog
meer datacenters in de nabije toekomst
• SSAE-16/SOC-certificering
• Configureerbare tijden voor time-out en automatische cleanup
•Ma t/m vr ondersteuning bij installatie en incidenten9
• Analyse van applicatiegebruik (in HP Workspace Premium)
• Ondersteuning voor eenmalige aanmelding (single sign-on)
met Azure Active Directory10
• Optionele integratie van VPN-connectiviteit (met aparte licentie)

Specificaties van HP Workspace
Individuele licenties met een looptijd van 1, 2 of 3 jaar zijn als SKU's beschikbaar
Essential
40 uur

Premium
80 uur

Aparte vCPU

Aparte vCPU

4 GB RAM

8 GB RAM

Apps

≤10

Onbeperkt

Applicatie-analyse

–

Uitvoerige gebruiksrapporten

Support

Ma t/m vr ondersteuning bij installatie
en incidenten

Ma t/m vr ondersteuning bij installatie
en incidenten

Maandelijks gebruik
(per gebruiker)
Krachtige verwerking
in de cloud
(per gebruiker)
Virtuele machine RAM

Extra service
Licentie voor 1 jaar VPN-integratie geldt
per VPN-gateway

1 Een abonnement op HP Workspace is vereist. De HP Elite x3 moet zich in het HP Elite x3 Desk Dock bevinden of verbonden zijn met het HP Elite x3 Lap Dock, die elk apart of als
onderdeel van een oplossing worden verkocht. Zakelijke applicaties moeten beschikken over een bedrijfsnetwerklicentie voor virtualisatie.
2 Cloudabonnementen van derden zijn vereist en worden afzonderlijk verkocht.
3 Wordt apart verkocht.
4 De HP Elite x3 moet worden aangesloten op een HP Elite x3 Desk Dock en een extern HD-scherm. Deze worden apart of in een HP Elite x3 oplossingenbundel verkocht.
5 Een abonnement op HP Workspace is vereist. Informeer bij uw geautoriseerde HP partner of kijk op hp.com/go/workspace voor de beschikbare serviceplannen.
6 Hiervoor moet een HP Elite x3-bundel met een HP Elite Desk Dock of Lap Dock worden aangeschaft. Geldig voor aankopen t/m 31 januari 2017. De klant moet de 60 dagen durende
service vóór 28 februari 2017 activeren. Virtualiseer tot tien 32- of 64-bits desktopapplicaties of webapplicaties.
7 Waarde van de actie is gebaseerd op de verkoopprijs van twee maanden Premium service per gebruiker.
8 De HP Elite x3 moet hiervoor in het HP Elite x3 Deck Dock of HP Elite x3 Deck Dock worden geplaatst
9 De landspeci ieke openingstijden van de Service Desk worden vermeld in de SLA op hpworkspace.com
10 Ondersteuning voor Azure Active Directory is binnenkort beschikbaar

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/workspace
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