Nu kan du arbejde
hvor som helst
Med vores moderne Cloud PC kan du arbejde sikkert, effektivt og mobilt i
skyen, uanset hvor du er, eller hvilken enhed du arbejder fra.

Windows Cloud PC sikrer at medarbejdere altid har adgang til
virksomhedens softwareprogrammer på alle typer enheder. Det
gælder uanset om du arbejder hjemme, er ude at rejse eller er på
kontoret. Det eneste det kræver, er en internetforbindelse og adgang
til en browser.

Den moderne Cloud PC:
Arbejd sikkert, effektivt og mobilt i skyen

Spar omkostninger

på firma-PC’er. Alle medarbejdere
og konsulenter kan arbejde fra
deres egen PC.

Betal fast fee eller pr. forbrug

Betal kun for den tid du bruger
din Cloud PC, eller betalt en fast
månedlig pris for ubegrænset brug.

Minimum af vedligehold

Fjern stopklodser

Brug standard Microsoft Azure- og
Intune-værktøjer til vedligehold og
support.

Fjern teknologiske stopklodser
ved opgradering af styresystemer
på brugernes PC’er, da gamle
programmer kan afvikles virtuelt.

Optimal brugeroplevelse

Ingen ekstra licensomkostninger

Sørg for at dine medarbejdere
har den bedste brugeroplevelse
og derved opnår du optimal
produktivitet.

til Citrix eller VMware. Det er
inkluderet i Windows 10 og
Microsoft 365-licensen.

Windows Cloud PC leveres i 2 udgaver
Windows Cloud PC med alle firmaets programmer leveres direkte fra Microsofts cloud til alle
typer af enheder. Hjemme, på rejsen, eller på kontoret. Det kræver kun, at brugeren har en
internetforbindelse og en browser på deres mobil, tablet, Mac eller PC.

Windows 365

Azure Virtual Desktop

Windows 365 er for dig, der
vil have en let, hurtig og sikker
adgang til virksomhedens data og
softwareprogrammer.

Azure Virtual Desktop er for dig, der
ønsker at kunne tilpasse løsningen mere
end en standard Windows 365-løsning.

Prisstruktur: Fast månedlig pris
Vedligeholdelse: Microsoft

Prisstruktur: Afregnes pr. forbrug
Vedligeholdelse: Dig eller Atea

6 grunde til at du skal vælge
Windows 365 eller Azure Virtual Desktop

Arbejd hvor du vil fra enhver enhed. Opsætningen er simpel, og løsningen er enkel
at vedligeholde.

Agil skalering. Uanset om du betaler en fast månedlig pris med Windows 365 eller pr.
forbrug med Azure Virtual Desktop, er det nemt og hurtigt at skalere.

Sikkerheden kompromitteres aldrig, da løsningen altid er fuldt opdateret og anvender
hele Microsoft sikkerhedspakken.

Høj hastighed. Vi sikrer, at du opnår en høj hastighed, selvom du arbejder i skyen.

Microsoft Azure er den billigst mulige desktop i skyen, da det er den eneste multibruger-version af Windows 10 og Windows 365.

Løsningerne koster ikke ekstra, da de er inkluderede i flere licensaftaler – som f.eks.
Microsoft 365 og Windows10.

Spar på CO2’en
med Azure Virtual Desktop

CO2-besparelsen ved at flytte
virtuelle applikationer og desktops
fra eget datacenter til Microsoft Azure er 79%

Udskiftes bærbare PC’er til f.eks.
eksterne konsulenter med virtuelle PC’er
spares op til 98%

*Microsoft: The carbon benefits of cloud computing.

Download rapporten her

Kom i gang med 5 lette steps

Møde

1. Vi aftaler et
møde, hvor vi
afklarer jeres behov
og muligheder med
AVD.

Testmiljø

Design

Test

Opsætning

2. Vi laver et Azure

3. Vi opsætter jeres

4. Vi tester

5. Vi sætter det nye

Virtual Desktop/
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Windows365 test-
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testmiljøet.
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til alle brugere.

kan konverteres til
et produktionsmiljø.

Få et tilbud på
Microsoft 365 eller Azure Virtual Desktop
Azure Virtual Desktop er inkluderet i mange Microsoft-aftaler, og derfor gratis for de
fleste. I det tilfælde betaler du kun for den kapacitet, du bruger i Azure. Vælger du
Windows 365, er forbrug og vedligehold inkluderet til en fast pris pr. måned.

Klik her og
beregn pris

6 gode grunde til at du skal vælge
Atea

Danmarks største og bedste team på Azure og Virtual Desktop. Hurtige og
gennemprøvede løsninger, der bygger på mange års erfaring, som sikrer den bedste
løsning og bruger oplevelse.

Atea er en af de få Azure Virtual Desktop Advanced Specialisation Partnere i Norden.
Måden vi designer, konfigurerer og vedligeholder løsningen på, er gennemgået og
certificeret af Microsoft.

Atea er eneste partner med 13 Microsoft guld-certificeringer.

Nordens største applikationsteam, som leverer software til jeres desktop og AVD.

Vi har et stort service-team, som tager ansvaret for overvågning og drift af jeres
Windows 365/AVD-løsning.

Vi har et stort specialiseret sikkerhedsteam på Azure og AVD/Windows 365.

Teknisk arkitektur
Windows 365

Azure Virtual Desktop

Enterprise
Kontrolplan
Azure-aftale
Compute
Storage

Netværk

Brugerprofiler
Identitet

Business

Personlig

Delt

Microsoft Azure
Microsoft-administreret,
undtagen netværk

Microsoft Azure

Fuldt Administreret af
Microsoft

Kundeadministreret

Microsoft-administrerede, faste omkostninger, ingen
direkte administratoradgang til VM’er

Kundeadministreret, forbrugsbaseret omkostning og
fleksibel

Microsoft-administrerede, faste omkostninger, ikke
fleksible, udfordrende at sikkerhedskopiere

OS-diske, FSLogix, kundeadministrerede, forbrugsbaserede omkostninger, fleksible, nemt at sikkerhedskopiere

Kundeadministreret,
forbrugsbaseret omkostning, fleksibel rute. Ips og
sikkerhed

Microsoft-administrerede,
faste omkostninger, ingen
direkte administratoradgang, ingen fleksibilitet

Kundeadministreret, forbrugsbaseret omkostning, fleksibel routing og sikkerhed

FSLogix ikke inkluderet
Hybrid AD er påkrævet.
Azure AD DS understøttes
ikke

FSLogix valgfrit

Kun Azure AD. Ingen
ADDS mulighed

FSLogix ”obligatorisk”

ADDS er påkrævet. Windows AD eller Azure AD DS
understøttes. Azure AD kommer snart

It-administration oplevelsen
Windows 365

Administrationsportal
Betjeningssystem

Virtuelt Azure-skrivebord

Enterprise

Business

Microsoft Endpoint Manager

Ingen administrationsportal

Windows 10/11 Enterprise (enkelt session)

Administration af Desktop
image

Kunde eller Microsoft
vedligehold. Ingen image
administration på grund af
persistent VM’er

Kun leveret af Microsoft

Program og opdateringer

Leveres via MEM og
installeres manuelt

Installeres kun manuelt

Backup og DR
Overvågning
Brugerprofiler

Netværk
Automatisk skalering

Ingen sikkerhedskopier på Hypervisor niveau.
Endpoint Analytics

Ikke tilgængelig

Gemt på C: drevet

Fleksibel, kundeadministreret

Kan ikke konfigureres Microsoft-administreret

Ikke relevant på grund af faste månedlige omkostninger

Personlig

Delt
Azure Portal

Windows 10/11 Enterprise (enkelt session, multi-session). Windows Server
Image leveret af kunden
eller Microsoft. Image
administration mulig med
FSLogix

Image leveret af kunden
eller Microsoft.

Leveres via MEM, image-opdateringer eller MSIX
Fuld sikkerhedskopiering og DR-fleexiblility
Azure Monitor
Gemt på C-drevet eller
FSLogix gemt på filshare

FSLogix gemt på Azure
Files, Azure NetApp eller
filserver

Fleksibel, kundeadministreret
Fleksibel og kan spare op til 75 % af Azure-omkostninger

Slutbrugeroplevelse
Windows 365
Enterprise

Virtuelt Azure-skrivebord
Business

Slutbrugerforbindelse

HTML, Windows, MacOS, iOS, Android, Linux (https://
cloudpc.microsoft.com)

Udskrive og scanne

Omdirigeret via klient,
Universel udskrivning og
netværksbaseret

Brugerselvbetjening
(f.eks. genstart)

Omdirigeret kun via klient

Ja, inden for HTML-portalen

Personlig

Delt

HTML, Windows, MacOS, iOS, Android, Linux (https://
aka.ms/wvdwebarm)
Omdirigeret via klient, Universel udskrivning og netværksbaseret print
Nej, kun med tredjepartsværktøjer (Fx Nerdio)

Licens- og infrastrukturomkostninger
Windows 365
Enterprise

Virtuelt Azure-skrivebord
Business

Personlig

Delt

Windows 10 Virksomhed

Ethvert abonnement på Windows 10 Enterprise eller
Microsoft 365-pakken, der inkluderer Windows 10
Enterprise

Ethvert abonnement på Windows 10 Enterprise eller
Microsoft 365-pakken, der inkluderer Windows 10
Enterprise

Beregning og opbevaring

Windows 365 Cloud PC licens

Azure-forbrug

Netværk
Intune
Kontor

Azure-forbrug

Inkluderet i Windows
365-licens

Azure-forbrug

Kræves

Valgfri

Valgfri

Et Hvilket som helst Office-abonnement

Office-abonnement med SCA-rettigheder

Vil du høre mere om vores moderne
Cloud PC? Så er vores team klar til
at hjælpe dig. Kontakt os på:
dk.dg.windowsvirtualdesktop@atea.dk

