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GE DINA ANSTÄLLDA DE 
VERKTYG DE BEHÖVER FÖR 
ATT ARBETA HEMIFRÅN

I dag mer än någonsin behöver anställda 
kunna arbeta från var som helst – ibland 
utan att det märks. Om du nyligen har 
tvingats be dina anställda att arbeta 
hemifrån (WFH) kan du ha märkt att 
produktiviteten blir lidande som ett resultat. 

Videokonferenser och e-post räcker bara till 
en viss gräns. Anställda behöver tillförlitlig 
åtkomst till de filer och applikationer de 
förlitar sig på för att göra sina jobb så gott 
som de kan. Dessutom måste du vara säker 
på att filer och data lagras centralt på en 
säker server för att skydda data och bevara 
versionskontroll.

Men att tillhandahålla fjärråtkomst kan vara 
en utmaning – särskilt om du försöker göra 
det med kort varsel. Du måste vara säker 
på att du kan tillhandahålla tillförlitligheten 
och prestandan som dina anställda behöver 
för att vara produktiva samtidigt som det 
är enkelt för ditt IT-team att säkerställa att 
känslig information skyddas.

Under dessa oförutsägbara tider vill HPE att 
du ska vet att det finns ett alternativ. Vi har 
identifierat två sätt som små till medelstora 
företag (SMB) och platser med enskilda 
kontor kan tillhandahålla fjärråtkomst till 
centraliserade resurser för anställda som 
jobbar från hemmet.

Genom att dra nytta av antingen Windows 
Server Remote Desktop Service (RDS) eller 
virtual desktop infrastructure (VDI) kan du 
göra det möjligt för dina anställda att ha det 
som de behöver för att hålla verksamheten 
igång under osäkra tider.

MÖJLIGGÖR PRODUKTIVT 
ARBETE FRÅN HEMMET
HPE Small Business Solutions för att möjliggöra fjärråtkomst till 
lokala resurser med RDS och VDI
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Få uppdateringar

RDS
Med RDS kan du köra en Windows Server-
instans på antingen en fysisk server eller 
en virtuell maskin (VM). Den stationära 
datorn – med tillhörande applikationer 
och data – klonas och visas för användare 
som kan komma åt den via nätverket med 
hjälp av protokollet för fjärrskrivbord. All 
databehandling sker på din lokala server – 
inte på lokala användares maskiner – och alla 
instanser körs samtidigt på den lokala servern. 

Om du redan kör Windows Server är det 
möjligt att du kan dra fördel av den inbäddade 
RDS-tjänsten för att möjliggöra direkt åtkomst 
för anställda som jobbar från hemmet. 

Om det är dags att uppdatera dina 
servrar och/eller operativsystem (OS) 
kommer HPE Small Business Solutions för 
implementering på mindre kontor med full 
RDS-funktionalitet.

VDI
VDI använder virtualiseringsprogramvara för 
att abstrahera en pool av fysiska resurser 
som kan konfigureras för enskilda virtuella 
stationära datorer. Till skillnad mot RDS är 
dessa stationära datorer inte begränsade 
till en enda operativsystems- eller 
applikationsarkitektur. Om du bestämmer 
dig för att detta är det rätta alternativet 
för dig är HPE VDI-lösningar designade 
för att göra implementeringen enkel med 
konfigurationer som har den rätta storleken 
och är optimerade för VDI.

HPE Small Business Solutions
När du väl bestämmer dig för RDS eller VDI 
kan det fortfarande vara svårt att identifiera 
en lösning med rätt balans mellan prestanda, 
kostnader, enkelhet i hanteringen och 
skalbarhet.

HPE Small Business Solutions är paket som är 
redo att implementeras och innehåller hårdvara, 
programvara, tjänster och våra bästsäljande 
HPE ProLiant-tillval som du behöver för att 
lyckas med RDS eller VDI. De tillhandahåller 
oslagbar tillförlitlighet, tillgänglighet, kontinuitet 
för verksamheten och feltolerans.

HPE Small Business Solutions är en enda 
kontaktpunkt för kompletta lösningar byggda på 
HPE ProLiant Gen10-servrar. De finns i en mängd 
olika konfigurationsalternativ som är perfekt 
dimensionerade för kontor inom sjukvården, 
detaljhandeln, nystartade företag och andra 
som vill stärka sina anställda med produktivitet 
samtidigt som de jobbar från hemmet.

HPE ProLiant Gen10 drivs av Intel®
HPE ProLiant Gen10 är världens säkraste 
servrar per industristandard 1 med inbyggda 
säkerhetsfunktioner som skyddar dig 
mot attacker och hjälper dig att snabbt 
återhämta dig från driftstopp. De har 
funktioner med automatiserad intelligens 
som reducerar tiden och färdigheterna som 
krävs för implementering och hantering 
– inklusive HPE Rapid Setup – som är ett
enkelt och guidat installationsverktyg som 
reducerar installationstiden och risken för fel. 

Utnyttja IT med förutsägbarhet
Du behöver prisvärd tillgång till 
möjligheter att jobba från hemmet 
men du måste också bevara kassaflöde 
och förbättra effektiviteten. Flexibla 
prenumerationsalternativ från HPE Financial 
Services gör det möjligt att använda de IT-
resurser du behöver med förutsägbara och 
prisvärda månadsbetalningar.

Flytta enkelt över till hybridmoln
HPE Small Business Solutions är testade, 
optimerade och validerade för användningsfall 
som är både lokala och via hybridmoln med 
Windows Server 2019 och Microsoft Azure 
Cloud Services. Du kan enkelt utöka din lösning 
till hybridmoln för ytterligare alternativ gällande 
katastrofåterställning med molntjänster 
från Microsoft Azure eller en hanterad 
tjänsteleverantör. 

HPE Pointnext Services
HPE Pointnext Services hjälper dig att 
förenkla verksamheten samt enkelt utöka 
och utbilda IT-personal och hjälpa dem att 
göra mer med färre resurser. Erbjudanden 
som HPE Foundation Care and Education 
Services kan reducera tiden som spenderas 
på operativa uppgifter och samtidigt 
förbättra IT-tillförlitligheten – allt för att du 
kan ska kunna fokusera på ditt företag. 

GE KRAFTEN TILL DINA 
ANSTÄLLDA SOM JOBBAR 
FRÅN HEMMET REDAN I DAG

HPE Small Business Solutions ger dig 
kraften att stödja produktiviteten för 
anställda som jobbar från hemmet. Kontakta 
din auktoriserade HPE-representant för mer 
information.

LÄS MER PÅ
hpe.com/info/smb
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När du bör välja RDS
RDS passar perfekt för enkla stationära 
applikationer – såsom Microsoft Office 
och Outlook – särskilt när de flesta 
användare har åtkomst till samma 
applikationer och använder ungefär 
samma mängder resurser. 

Om du till exempel har en server på 
kontoret som kör större grupper med 
jobb och dina anställda måste hämta 
information från den servern för att 
göra sitt arbete är RDS troligtvis en bra 
lösning.

När du bör välja VDI
VDI passar bättre om dina användare 
behöver mer anpassning såsom 
anpassade applikationer eller använder 
intensiva applikationer för grafik eller 
videoredigering, 3D-modellering eller 
tung databehandling. Det är också mer 
flexibelt och kan stödja fler typer av 
enheter och operativsystem med bättre 
prestanda och säkerhet.

Om du till exempel anställer 
produktingenjörer eller designers 
som behöver åtkomst till designer och 
planer som skapas på egenutvecklad 
programvara behöver du troligt VDI.
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1  Baserat på externa säkerhetsföretag som 
utför tester av cybersäkerhetspenetrering 
för HPE Gen10-servrar och tre ledande 
serverkonkurrenter under september 2019. 
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