Windows Desktop och Server
Management
EasyInstall är utvecklat enligt ITIL-processtänk med fokus på att effektivisera och minska
företagens resurcesanvändning och kostnader för att hantera installation, administration och
support av Windows-baserade datorer. Vi erbjuder en programvara baserad på principerna
om at centralisering och standardisering skapar enkla och strukturerade arbetsprocesser.
Detta bidrar till en minskad resursanvändning, ökad stabilitet och överblick samt ger möjlighet för at snabbt reagera på ändrade krav i användarorganisationen.

Enkelt och lätt
Utmaningen för alla organisationer är att skapa en trygg och stabil IT-miljö och uppnå
optimal prestanda och minska den totala kostnaden för installation, administration
och underhåll.
EasyInstall ger en enkel och effektiv lösning för central hantering av Windowsbaserade datorer. Installation av operativsystem, applikationer och uppdateringar sker
automatiskt via nätverket till datorer, var de än är, med bara några musklick.
Med EasyInstall går snabbt att installera och konfigurera datorer. På med Strömmen,
starta programvaran som finns på nätverket och ange datorns namn. Installationen av
operativsystemet, drivrutiner och inställningar sker helautomatiskt. EasyInstall installerar sedan applikationer och användarinställningar automatiskt i samma process.
Resultatet är en förkonfigurerad dator redo för användning.
Optimal kontroll
Alla datorer kan snabbt installeras via EasyInstall från centrala IT utan att behöva ut till
användaren. Det är ofta snabbare och effektivare att återinstallera istället för att spendera tid på felsökning. Återinstallationen sker automatisk och datorer återställs
inklusive alla de uppdateringar som gjorts under driftstiden. It-support/helpdesk använder minimal tid och användaren kommer snabbt igång igen.
EasyInstall är det absolut bästa och billigaste alternativet på marknaden. Att IXP Data,
såsom ett relativt litet företag, kan attrahera och behålla nöjda kunder i konkurrens
med lösningar från större internationella företag, beror främst på att EasyInstall
fokuserat på Windows-Desktop och Server Management. Som kund har du nära till IXP
Datas utveckling sresurser, därigenom kan relevante krav på ny funktionalitetet snabbt
realiseras.
Om IXP Data
IXP Data är ett danskt företag som utvecklar och tillhandahåller Windows Management och Windows deployment-lösningar baserad på produkten EasyInstall.
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specifikationer
EasyInstall Features

Klienter EasyInstall

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OS Deployment
Software Distribution
Wake on LAN
PXE boot / WinPE
Licenshantering
Fjärrkontroll
Inventory information
Automatiska rapporter
Automatiska backup
Distributionspunkter, standard. filservrar
inkl. NAS boxar
Distribution baserad på AD-gruppen medlemskap datorer och användare
Dynamiske grupper
Schemalagd programdistribution
Central inlett ominstallation
Software metering
Software detection
Software asset management
Power management
Printer connection management
Software cost centrer
Stöder alla paket tekniker
Säkra hårddisk radering
ITIL processtöd / beskrivning
Klient-anslutning via Internet
Självbetjäning programvara portalen

EasyInstall Engine

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dedikerad Windows Server 2012 R2 2016, domain member
64-bit
8 Gb Memory
Dual soket 2.5 GHz CPU, quad core
100 Mbit nätverksanslutning
100 Gb dedikerad NTFS / ReFS disk system
Fildelning
nfrastruktur med gemensamma DNS
Max. rekommenderas 5000 kunder per.
EasyInstall Motor-server

Det rekommenderas att använda ytterligare (en
eller flera) programvara servrar (Windows
2003 / 2016 filserver eller NAS boxar), för att
minska server och bandbredd belastning.
EasyInstall stöds i virtuella miljöer, till exempel.
VMware, Citrix XenServer och
Microsoft HyperV.

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 nätverkskort
SM/DMI BIOS 2.0
Fildelning
Minimum 1 GB ledigt utrymme på hårddisken C:
PXE, CD / DVD eller USB
Måste svara på ICMP echo (ping)

MDM

•
•
•

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

EasyInstall administratör

•
•
•
•
•

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

EasyInstall Integration
EasyInstall har direkt integration med följande system /
produkter.

•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Active Directory
 Användarinformation
 Skapa och ta bort datorer
 Group Policies
DameWare Remote Control
Timbuktu Remote Control
TeamViewer Remote Control
Netop Remote Control
Symantec pcAnywhere
Intel LANDesk Remote Control
Radmin Remote Control

Det finns en direkt möjlighet för integration
med andra produkter, genom anpassade verktygsfält.
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