Dataark

HP Workspace
Lukk app-gapet for den mobile
arbeidsstyrken på en ny måte
ved hjelp av HP Workspace, en
nøkkelferdig
programvirtualiseringstjeneste
som drar nytte av den
eksisterende investeringen i
32- og 64-biters programmer
for Windows-skrivebordet og
nettbaserte programmer, ved
å gjøre dem tilgjengelig for
brukere med HP Elite x3.1

I en begrenset periode kan
innkjøpere av enhver

HP Elite x3-pakke6 dra
nytte av

60 dagers
GRATIS

Det betyr verdier
for mer enn

USD 150
per bruker!7

HP Workspace forenkler sikker levering av 32- eller 64-biters Windows-programmer til HP Elite x3-brukere med
en nøkkelferdig service-desk for programvirtualisering.

lanseringstilbud for HP
Workspace.

Forenkle programvirtualisering for IT
Ta kontakt med din HP-representant eller HP-partner for mer
informasjon.

Få en omfattende pakke med virtualiseringstjeneste og skybasert infrastruktur bemannet av
høyt kvalifiserte HP-kundebehandlere, som raskt publiserer programmene dine for deg. Det er
som å ha en personlig portvakt for bedriftsprogrammene sine.

Aktiver sømløs produktivitet
Nyt en velkjent stasjonær PC-opplevelse når HP Workspace forvandler HP Elite x3 til en PC som
er i stand til å kjøre flere 32- eller 64-biters skrivebords- og nettprogrammer, selv mens du er i
en telefonsamtale. Lagre arbeid lokalt eller i skyen2 for enkel tilgang.

Spar tid og penger
Bidra til å bedre bunnlinjen, kutte budsjetter for opplæring og ressurser, og øke skalerbarheten
og administrerbarheten med en nøkkelferdig tjeneste som er et kostnadseffektivt alternativ til å
utvikle egne mobil-apper.
Inkluderer
• Sikre dataene og bidra til å sikre overensstemmelse med dedikerte servere, SSAE16-SOCsertifiserte datasentere, ende til ende-kryptering, automatisk rensing av økter og valgfri
tjeneste for virtuelt privat nettverk (VPN).3
• Få hastighet, ytelse og respons som på en bærbar PC, med masser av skybasert
prosessorkraft, støtte for HD-skjerm4 og dedikerte databehandlingsressurser for hver enkelt
bruker.
• Analyser brukere, økter og programytelse, og motta detaljerte rapporter som gjør det mulig for
IT-avdelingen å bedre håndtere programlevering og kostnader, med HP Workspace Premium.5

Dataark | HP Workspace

Tjenestefunksjoner i HP Workspace8
Sluttbrukere

IT-administratorer

• Dedikerte, skybaserte databehandlingsressurser for å kjøre
programmer sømløst – alle brukere får sin egen kraftige PC i nettskyen
• Lagrer filer mellom HP Elite x3-enheten og HP Workspace
• Få tilgang til og del filer med Google Drive, Box og Dropbox
• Skriv ut fra programmer i HP Workspace (utskrift til PDF)
• Automatisk rensing slik at data fra økter ikke blir værende når brukere
tar HP Elite x3 ut av dokkingen

• Virtualisering av 32- eller 64-biters programmer for Windowsskrivebordet eller nettbaserte programmer
• Klargjøring av nettbaserte programmer
• Distribuering av katalog over virtualiserte programmer til sluttbrukere
• Databehandlingskonfigurasjon for virtuelle maskiner og elastisk
skalering inkludert – uten ekstra innkjøp
• Global datasenterdekning med sju regionale datasentre, og vi
planlegger å gjøre flere tilgjengelig i nær fremtid
• SSAE-16/SOC-sertifisering
• Tidspunkter for tidsavbrudd og automatisk rensing kan konfigureres
•Støtte for distribusjon og hendelser mandag til fredag9
• Analysering av programbruk (i HP Workspace Premium)
•Støtte for enkeltpålogging (SSO) med Azure Active Directory10
• Alternativ for integrering av tilkobling med virtuelt privat nettverk (VPN)
(separat lisens)

Spesifikasjoner for HP Workspace

Tjenestelisenser per bruker er tilgjengelig med SKU-er med perioder på 1, 2 og 3 år
Essential
40 timer

Premium
80 timer

Dedikert vCPU

Dedikert vCPU

4 GB RAM

8 GB RAM

≤10

Ubegrenset

Programanalyse

–

Detaljerte bruksrapporter

Kundestøtte

Støtte for distribusjon og hendelser
mandag til fredag

Støtte for distribusjon og hendelser
mandag til fredag

Månedlig bruk
(per bruker)
Skybasert
databehandlingskraft
(per bruker)
Minne for virtuell
maskin
Apper

Tilleggstjeneste
1 års lisens for VPN-integrering gjelder
per VPN-gateway

1 HP Workspace-abonnement kreves. Krever at HP Elite x3 dokkes med HP Elite x3 Desk Dock eller kobles til HP Elite x3 Lap Dock, alle selges separat eller som en del av en
løsningspakke. Bedriftsapplikasjoner må være lisensiert i bedriftens nettverk for virtualisering.
2 Tredjeparts nettsky-abonnement kreves, selges separat.
3 Selges separat.
4 HP Elite x3 tilkoblet til HP Elite x3 Desk Dock og ekstern HD-skjerm kreves. Alle selges separat eller som en del av en HP Elite x3-løsningspakke.
5 HP Workspace-abonnement kreves. Kontakt din autoriserte HP-partner, eller se hp.com/go/workspace for serviceplantilbud.
6 Krever kjøp av en HP Elite x3-pakke som inkluderer en HP Elite Desk Dock eller Lap Dock. Gyldig for kjøp til 31. januar 2017. Kunder må aktivere 60-dagers tjeneste før 28. februar
2017. Virtualiser opptil ti 32- eller 64-biters skrivebords- eller nettbaserte programmer.
7 Kampanjens verdi er basert på listeprisen for to måneder med Premium-tjeneste per bruker.
8 Funksjonene krever at HP Elite x3 dokkes med HP Elite x3 Desk Dock eller HP Elite x3 Deck Dock
9 Se landspesifikke Service Desk-åpningstider i SLA på hpworkspace.com
10 Støtte for Azure Active Directory kommer snart

Les mer på
hp.com/go/workspace
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