Datablad

HP Workspace
Gör appar mer tillgängliga för
din mobila arbetsstyrka med
spännande nya HP Workspace.
Det är en körklar tjänst för
programvirtualisering som
utnyttjar din befintliga
investering i 32- och 64-bitars
skrivbordsprogram för
Windows och webben genom
att göra dem tillgängliga för
HP Elite x3-användare.1

Endast under en begränsad
tid kan användare som
köper ett valfritt

HP Elite x3-

paket6 ta del av ett

Värdet är över

150 $
per användare!7

KOSTNADSFRITT
60-dagars

HP Workspace förenklar säker leverans av 32- eller 64-bitars Windows-program till HP Elite x3-användare, med
hjälp av en körklar servicedesk för programvirtualisering.

lanseringserbjudande för
HP Workspace Premium.

Förenkla programvirtualisering för IT-teamet
Kontakta din HP-representant eller HP-partner om du vill ha mer
information.

Du får en omfattande virtualiseringstjänst och ett molninfrastrukturpaket samt kunnig HPservicepersonal, som snabbt kan publicera program åt dig. Det är som att ha en personlig
assistent för dina företagsprogram.

Möjliggör sömlös produktivitet
Du får en välbekant stationär datorupplevelse när HP Workspace omvandlar din HP Elite x3 till
en dator som kör flera 32- eller 64-bitars skrivbords- och webbprogram, även när du är ute och
arbetar. Spara arbete lokalt eller i molnet2 för enkel åtkomst.

Spara tid och pengar
Förbättra slutresultatet, effektivisera utbildningen, minska resursbudgeten samt utöka
skalbarheten och hanterbarheten med en körklar tjänst som är ett kostnadseffektivt alternativ
till att skapa mobilappar.
Höjdpunkter
• Skydda data och säkerställ efterlevnad med dedikerade servrar, SSAE16-SOC-certifierade
datacenter, heltäckande kryptering, automatisk sessionsrensning och valbar VPN-tjänst.3
• Få hastighet, prestanda och svarstider i bärbar datorklass med gott om molnbaserad
bearbetningskraft, stöd för en HD-bildskärm4 och dedikerade resurser för databehandling för
varje användare.
• Analysera användare, sessioner och programprestanda och få utförliga rapporter som hjälper
IT-teamet att bättre hantera programmens leverans och kostnader med HP Workspace
Premium.5
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HP Workspace-tjänstens funktioner8
Slutanvändare

IT-administratörer

• Dedikerade molnresurser för databehandling så att program kan köras
sömlöst – varje användare får en egen kraftfull dator i molnet
• Spara filer mellan HP Elite x3-enheten och HP Workspace
• Få åtkomst till och dela filer med Google Drive, Box och Dropbox
• Skriv ut från program i HP Workspace (skriv ut till PDF)
• Automatisk rensning så att inga sessionsdata lämnas kvar när
användarna tar med sig HP Elite x3

• Virtualisering av 32- eller 64-bitars skrivbordsprogram för Windows
eller webben
• Allokering av webbprogram
• Distribution av den virtualiserade appkatalogen till slutanvändare
• Databearbetningskonfiguration av virtuell maskin och flexibel skalning
ingår – ingen extra källa krävs
• Global datacentertäckning med sju regionala datacenter, och fler
planeras inom en snar framtid
• SSAE-16-/SOC-certifiering
• Konfigurerbar tidsinställning för timeout och autorensning
•Support för distribution och ärenden mån–fre9
• Analys av programanvändning (i HP Workspace Premium)
•Stöd för enkel inloggning (SSO) med Azure Active Directory10
• Ett alternativ för integration av VPN-anslutning (licensieras separat)

Specifikationer för HP Workspace

Servicelicenser per användare finns med 1-, 2- och 3-åriga SKU:er
Grundläggande
40 timmar

Premium
80 timmar

Månadsanvändning
(per användare)
Molnbearbetningskraft Dedikerad vCPU
(per användare)
Virtuell maskin-RAM
4 GB RAM

Tilläggstjänst
Ett års VPN-integrationslicensiering är
per VPN-gateway

Dedikerad vCPU
8 GB RAM

Appar

≤ 10

Obegränsat

Programanalys

–

Utförliga användningsrapporter

Support

Support för distribution och ärenden
mån–fre

Support för distribution och ärenden
mån–fre

1 HP Workspace-abonnemang krävs. Kräver att HP Elite x3 är dockad med HP Elite x3 Desk Dock eller är ansluten till HP Elite x3 Lap Dock som säljs separat eller som en del av ett
lösningspaket. Företagsprogram måste licensieras i ett företagsnätverk för virtualisering.
2 Molnabonnemang från tredje part krävs och säljs separat.
3 Säljs separat.
4 HP Elite x3-anslutning till en HP Elite x3 Desk Dock och en extern HD-bildskärm krävs. Var och en säljs separat eller som en del av ett HP Elite x3-lösningspaket.
5 HP Workspace-abonnemang krävs. Kontakta en auktoriserad HP-partner eller gå till hp.com/go/workspace för att se tillgängliga alternativ för serviceabonnemang.
6 Kräver köp av HP Elite x3 -paket som inkluderar en HP Elite Desk Dock eller Lap Dock-station. Gäller för köp fram till 31 januari 2017. Kunden måste aktivera 60-dagarstjänsten innan
28 februari 2017. Virtualisera upp till tio 32- eller 64-bitars skrivbords- eller webbprogram.
7 Erbjudandets värde baseras på listpriset för två månaders Premium-tjänst per användare.
8 Funktionerna kräver att HP Elite x3 är dockad med HP Elite x3 Desk Dock eller HP Elite x3 Lap Dock
9 Du hittar landsspecifika supporttider i SLA-avtalet på hpworkspace.com.
10 Azure Active Directory-stöd kommer snart

Läs mer på
hp.com/go/workspace

Dela med kollegor

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som
gäller för HPs produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingen information som anges häri ska tolkas
som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument.
4AA6-7927SVE, november 2016

