IXP Data

Windows Desktop og Server
Management
EasyInstall er utviklet etter ITIL prosesstankegangen som har fokus på å effektivisere og
redusere bedriftens ressurs og kostnader ved installasjon, administrasjon og support av
Windows-baserte datamaskiner. Vi tilbyr en programvareløsning basert på prinsippene
om at sentralisering og standardisering skaper enkle og strukturerte arbeidsprosesser.
Dette bidrar til redusert ressursbruk, økt stabilitet, bedre oversikt og raskere evne til å
respondere på forandringer og krav fra brukerorganisasjonen.

Enkelt og brukervennlig.
Utfordringen for alle organisasjoner er å skape et sikkert og stabilt IT-miljø og samtidig
oppnå optimal ytelse og reduserte totalkostnader til installasjon, administrasjon og vedlikehold.
EasyInstall gir en enkel og effektiv løsning for sentral administrering av Windows-baserte
datamaskiner. Installasjon av operativsystemer, programmer og oppdateringer skjer automatisk via nettverket til datamaskiner, uansett hvor disse befinner seg, ved hjelp av
noen få museklikk.
Med EasyInstall går det raskt å installere og konfigurere datamaskiner. Bare plugg i
maskinen, starte opp fra nettverket og skriv inn navnet på datamaskinen. Installasjonen av
operativsystemet, drivere og innstillinger utføres automatisk. EasyInstall installerer deretter applikasjoner og brukerinnstillinger automatisk i den samme prosessen. Resultatet er
Optimal kontroll.
Enhver datamaskin kan raskt reinstalleres fra IT-sentralen via EasyInstall uten at man må ut
for brukeren. Det er ofte raskere og mer effektivt å reinstallere i stedet for å bruke tid på å
feilsøke. Reinstallasjon foregår automatisk og datamaskinen reetableres med alle de nye
oppdateringer som er gjort i mellomtiden. It-support/helpdesk bruker minimalt med tid, og
brukeren er raskt oppe og går igjen.
EasyInstall er det absolutt beste og billigste alternativet på markedet. At IXP data, på tross
av sin relativt lille størrelse er i stand til å tiltrekke seg og beholde fornøyde kunder i
konkurranse med løsninger fra internasjonale selskaper, skyldes hovedsakelig at EasyInstall
utelukkende fokuserer på Windows Desktop og Server Management. Som kunde vil du
være nært knyttet til IXP Data’s utviklingsprosess, slik at hensiktsmessige forespørsler raskt
kan realiseres.
Om IXP Data.
IXP Data er et dansk selskap som utvikler og leverer Windows Management og Windows
Deplyment løsninger basert på produktet EasyInstall.
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Spesifikasjoner
EasyInstall Features
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EasyInstall Features
OS Deployment
Software Distribution
Wake on LAN
PXE boot / WinPE
Licenshåndtering
Fjernkontroll
Inventory informasjon
Automatiske rapporter
Automatisk backup
Distributionspunkter, alm. fil servere inkl.
NAS bokse
Distribusjon basert på AD gruppemedlemskap til datamaskiner og brukere
Dynamiske grupper
Kalenderstyret software-distribusjon
Sentral initiert reinstallasjon
Software metering
Software detection

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8 / 8.1 (Intel)
Windows 10 (Intel)
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
32-bit og 64-bit
1024 Mb memory
Microsoft HCL
PCI eller PCMCIA nettkort
SM/DMI BIOS 2.0
Fildeling
Minuimum. 1 GB ledig plass på harddisken C:
PXE, CD / DVD eller USB
Må svare på ICMP echo (ping)

MDM

•
•
•

Android 4 eller højere
Appel iOS 7 eller højere
Appel MacOS 10.7 Lion eller højere

Software asset management
Power management
Printer connection management
Software cost centrer
Støtter alle pakketekniker

EasyInstall Engine

•

EasyInstall Klienter

Dedikert Windows Server 2012 R2 - 2016,
domain member
64-bit
8 Gb Memory
Dual soket 2.5 GHz CPU, quad core
100 Mbit nettverkstilkobling
100 Gb dedikert NTFS / ReFS disk system
Fildeling
Infrastruktur med felles DNS
Maks. anbefales 5000 kunder pr. EasyInstall
Engine server

Det anbefales å bruke flere (en eller flere) programvareservere (Windows 2003 / 2016 filserver
eller NAS boksene), for å redusere server og
båndbreddebelastning.
EasyInstall støttes i virtuelle miljøer, for eksempel. VMware, Citrix XenServer og
Microsoft HyperV.

EasyInstall Administrator
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Windows 7
Windows 8 / 8.1 (Intel)
Windows 10 (Intel)
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

EasyInstall Integrasjon
EasyInstall har direkte integrasjon til følgende systemer / produkter.
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Microsoft Active Directory
 Brukerinformasjon
 Opprette og slette datamaskiner
 Group Policies
DameWare Remote Control
Timbuktu Remote Control
TeamViewer Remote Control
Netop Remote Control
Symantec pcAnywhere
Intel LANDesk Remote Control
Radmin Remote Control

Det er en direkte mulighet for integrasjon med andre
produkter, gjennom den tilpassede verktøylinjen.

IXP Data ApS • Søndre Alle 9 • 4600 Køge • cvr 32749305 • 56275402 • info@ixpdata.dk • www.ixpdata.dk

