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Øget sikkerhed

Virksomhedens endpoints er ofte indgangen for

sikkerhedsbrud. Med et effektivt endpoint

management værktøj får du styr på sikkerheden

hos brugerne.

Enkelt, intuitivt og lynhurtigt

Alt foregår i et enkelt og intuitivt

brugerinterface, der sikrer, at I nemt kan

distribuere software uden brug af dyre eksterne

konsulenter og uddannelser.
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Overblik over alting – et sted

Hvis du skal administrere virksomhedens

devices, er EasyInstall den komplette løsning

uanset hvilken platform der er tale om;

Windows, Android, Knox, Chromebook, iOS,

iPad OS eller macOS. Med EasyInstall får du en

brugervenlig og effektiv løsning til central

administration af alle virksomhedens IT-

arbejdspladser.

Tidsbesparende

EasyInstall reducerer spildtid og manuelle

processer, da installation af operativsystemer,

applikationer og opdateringer foregår

automatisk over netværket til computerne

med brug af ganske få museklik. Resultatet er

en færdig konfigureret IT-arbejdsplads klar til

brug. Nye opdateringer og software kan rulles

ud med samme eller når det passer bedst,

hvilket giver brugerne frihed til at arbejde når

det passer dem, uden det går ud over

effektiviteten i it-afdelingen.

Komplet Unified Endpoint Management løsning 

Det bedste og hurtigste værktøj

EasyInstall er et fuldt Unified Endpoint Management værktøj, der gør 

deployment, drift og dagligdagen nemmere og mere sikker. 



IXP Data ApS • Brogade 19L, 1. • 4600 
Køge • cvr 32749305 • 56275402 • 

info@ixpdata.com • www.ixpdata.com

▪ Software kost centrer
▪ Software asset management
▪ Selvbetjenings software portal
▪ Klient opkobling via Internettet
▪ Kan anvende alle kendte pakke-tekniker
▪ Device driver indsamling
▪ Remote ‘bare metal’ OS re-instal på 

eksisterende computere
▪ Sikker harddisk-sletning
▪ Support for online installers, Ninite og 

Chocolatey
▪ Lokal Administrator Password Management
▪ Indbygget Windows BitLocker support
▪ Indbygget support for Windows 10/11 

opgradering
▪ Multi-tenant support
▪ Serverbaserede automatiserings scripts
▪ Package creator med indbyggede skabeloner
▪ Secure Wipe (Android, Apple og Windows)
▪ Logon restriction
▪ Single sign-on
▪ 2 Factor authentication
▪ ITIL proces-understøttelse/-beskrivelse
▪ 3. parts app online opdateringer
▪ Beskyttelse imod cybertrusler
▪ Intel vPro AMT support
▪ On-prem eller Cloud
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▪ Windows deployment
▪ Mobile device management (MDM)
▪ Software distribution
▪ Wake on LAN
▪ PXE boot / WinPE
▪ PXE Everywhere
▪ Licens management
▪ Compliance management
▪ Fjernstyring, lokale klienter og Internet 

klienter
▪ Inventory management
▪ Privileged Access Management (PAM)
▪ Certifikat inventory
▪ Power management
▪ Printer connection management
▪ Automatiske rapporter
▪ Automatisk backup
▪ Distributions-punkter, alm. fil servere inkl. 

NAS bokse
▪ Distribution baseret på AD gruppe-

medlemskab til computere og brugere
▪ Dynamiske grupper
▪ Mandatory pakker
▪ Kalenderstyret software-distribution
▪ Central initieret reinstallation
▪ Software metering
▪ Software detection

Features
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