Veri sayfası

HP Workspace
32 ve 64 bit Windows
masaüstü ve web
uygulamalarına yaptığınız
mevcut yatırımı kullanarak bu
uygulamaları HP Elite x3
kullanıcılarınızın kullanımına
sunan anahtar teslim bir
uygulama sanallaştırma
hizmeti olan HP Workspace
sayesinde mobil iş gücünüz
için var olan uygulama
boşluğunu cesur bir şekilde
kapatın.1

Yalnızca sınırlı bir
süre için HP Elite
x3 paketi6 satın
alan kullanıcılar

60 günlük
ÜCRETSİZ HP

Bu, kullanıcı başına

150 $'

lık

değer avantajı
demektir!7

HP Workspace, anahtar teslim uygulama sanallaştırma hizmet masası sayesinde 32 veya 64 bit Windows
uygulamalarının HP Elite x3 kullanıcılarına sunumunu basit hale getirir.

Workspace Premium
lansman teklifinden
yararlanabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen HP temsilcinizle veya HP İş Ortağınızla
iletişime geçin.

BT için uygulama sanallaştırma sürecini basitleştirin
Uygulamalarınızı sizin için hızla yayınlayabilen iyi eğitimli HP hizmet temsilcilerinden oluşan
bir kadrodan kapsamlı bir sanallaştırma hizmeti ve bulut altyapısı paketi alın. Bu, kurumsal
uygulamalarınız için kişisel bir danışmana sahip olmak gibidir.

Kusursuz üretkenlik elde edin
HP Workspace tarafından HP Elite x3 aygıtınızın siz telefon görüşmesi yaparken bile çok sayıda
32 veya 64 bit masaüstü veya web uygulamasını çalıştıran bir bilgisayara dönüştürülmesi
sayesinde aşina olduğunuz bir masaüstü bilgisayar deneyiminin keyfini çıkarın. Bulut2 üzerinde
sakladığınız çalışmalarınıza kolayca erişin.

Zaman ve para tasarrufu yapın
Mobil uygulama oluşturmanın alternatifi olan uygun maliyetli anahtar teslim bir hizmet
sayesinde daha iyi ticari sonuçlar elde edin, eğitim ve kaynak için ayırdığınız bütçeyi azaltın ve
ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik becerinizi artırın.
Özellikler
• Ayrılmış sunucular, SSAE16-SOC sertifikalı veri merkezleri, uçtan uca şifreleme, otomatik
oturum temizleme ve isteğe bağlı VPN hizmeti sayesinde verilerinizi güvence altına alın ve
uyumluluk sağlayın.3
• Bol miktardaki bulut işlemci gücü, HD ekran4 desteği ve her kullanıcı için ayrılmış bilgi işlem
kaynakları sayesinde dizüstü bilgisayar sınıfı hız, performans ve yanıt süresi elde edin.
• HP Workspace Premium5 ile kullanıcıları, oturumları ve uygulama performansını analiz edin
ve ayrıntılı raporlar alarak BT'nin uygulama sunumunu ve maliyetleri daha da iyi yönetmesini
sağlayın.
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HP Workspace hizmetinin özellikleri8
Son kullanıcılar

BT yöneticileri

• Uygulamaların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan ayrılmış bulut
bilgi işlem kaynakları - her kullanıcı bulut üzerinde kendine özel güçlü
bir bilgisayara sahip olur
• Dosyaları HP Elite x3 aygıtınız ve HP Workspace arasında kaydetme
olanağı
• Google Drive, Box ve Dropbox üzerinden dosya erişimi ve paylaşımı
• HP Workspace'teki uygulamalardan baskı (PDF'e yazdırma)
• HP Elite x3 aygıtı kullanıcılar tarafından yerleştirme istasyonundan
çıkarıldığında son oturumdaki verilerin aygıtta kalmamasını sağlayan
otomatik temizlik

• 32 veya 64 bit Windows masaüstü veya web uygulamaları için
sanallaştırma
• Web uygulaması sunumu
• Sanallaştırılmış uygulamalardan oluşan kataloğun son kullanıcılara
dağıtımı
• Sanal makine bilgi işlem yapılandırması ve esnek ölçeklendirme – ekstra
kaynak olmadan
• 7 adet mevcut bölgesel veri merkezi ve gelecekte oluşturulması
planlanan daha çok sayıda veri merkezlerinden oluşan küresel veri
merkezi kapsamı
• SSAE-16/SOC Sertifikası
• Yapılandırılabilir zaman aşımı ve otomatik temizlik süreleri
• Pzt - Cum dağıtım ve olay desteği9
• Uygulama kullanım analitikleri (HP Workspace Premium'da)
• Azure Active Directory10 hizmetini kullanarak çoklu oturum açma desteği (SSO)
• VPN bağlantısı tümleştirme seçeneği (ayrıca lisanslanır)

HP Workspace teknik özellikler
Kullanıcı başına hizmet lisansları 1, 2 ve 3 yıllık SKU'lar şeklinde sunulmaktadır

Aylık kullanım

Essential
40 saat

Premium
80 saat

(kullanıcı başına)
Bulut işlemci gücü

Ayrılmış vCPU

Ayrılmış vCPU

(kullanıcı başına)
Sanal makine RAM

4 GB RAM

8 GB RAM

Uygulamalar

≤10

Sınırsız

Uygulama analitikleri

–

Ayrıntılı kullanım raporları

Destek

Pzt - Cum dağıtım ve olay desteği

Pzt - Cum dağıtım ve olay desteği

Eklenti hizmet
1 yıllık VPN tümleştirme lisansı VPN ağ
geçidi başınadır

1 HP Workspace aboneliği gerekir. HP Elite x3 aygıtın, her biri ayrı veya bir çözüm paketinin parçası olarak satılan HP Elite x3 Masaüstü Yerleştirme İstasyonuna veya HP Elite x3 Dizüstü
Yerleştirme İstasyonuna bağlı olmasını gerektirir. Sanallaştırma için kurumsal ağ üzerindeki kurumsal uygulama lisanslı olmalıdır.
2 Üçüncü taraf bulut abonelikleri gerekir ve ayrı satılır.
3 Ayrı satılır.
4 HP Elite x3 Masaüstü Yerleştirme İstasyonuna ve harici bir HD ekrana HP Elite x3 bağlantısı gerekir. Her biri ayrı veya HP Elite x3 çözüm paketi dahilinde satılır.
5 HP Workspace aboneliği gerekir. Hizmet planı seçenekleri hakkında bilgi almak için yetkili HP iş ortağınızla iletişime geçin veya hp.com/go/workspace adresini ziyaret edin.
6 HP Elite Masaüstü veya Dizüstü Yerleştirme İstasyonu içeren herhangi bir HP Elite x3 paketinin satın alınması gerekir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar satın alınan ürünler için geçerlidir.
60 günlük hizmetin müşteri tarafından 28 Şubat 2017 tarihine kadar etkinleştirilmesi gerekir. On adede kadar 32 veya 64 bit masaüstü uygulamasını veya web uygulamasını
sanallaştırabilirsiniz.
7 Promosyon değeri Premium hizmeti için kullanıcı başına iki aylık liste fiyatına dayanmaktadır.
8 Söz konusu özellikler için HP Elite x3 aygıtın HP Elite x3 Masaüstü Yerleştirme İstasyonuna veya HP Elite x3 Masaüstü Yerleştirme İstasyonuna bağlı olması gerekir.
9 Ülkelere özel Hizmet Masası Çalışma Saatlerini hpworkspace.com adresindeki SLA'da bulabilirsiniz.
10 Azure Active Directory desteği yakında sunulacaktır

Daha fazla bilgi için:
hp.com/go/workspace

İş arkadaşlarınızla paylaşın
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