Seminarium

Arbetsroo med klientvirtualisering (VDI)
Solna 20/3

Välkommen till ett seminarium om klientvirtualisering

Tillsammans med Tre och HP delar vi praktiska och tekniska erfarenheter
från VDI och visar möjligheterna för användarens arbetsmiljö.
Datum: 20 mars 2014. Adress: HP, Gustav III:s Boulevard 36
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Arbetsroo med klientvirtualisering (VDI)
Att virtualisera arbetsstationerna fungerar riktigt
bra, men smidiga projekt kräver rätt erfarenhet
och kompetens. Vi berättar hur du flyttar ut era
klienter från kontoret och in i era servrar.
Referens
Vår kund, Tre, berättar om sitt resultat, om hur
de rensat upp bland tillbehören på skrivbordet i
sin NOC. Hur de skapat ordning och reda och fått
en bättre arbetsmiljö. Och de arbetar med
krävande applikationer!

Datum: 20 mars 2014. Adress: HP, Gustav III Boulevard 36.
Seminariumet är kostnadsfritt, eventsida och anmälan HÄR
Agenda
14:00 Registrering
14:15 Att lyckas med VDI och referensprojekt
- Tre berättar – Bättre arbetsmiljö med VDI, för IT och för våra användare
15:00 Finansiella och praktiska erfarenheter
- ROI – Exempel och verktyg
- Mer än kronor och ören
15:45 paus
16:00 Demonstration och teknisk presentation
- HP: Rätt design från skärm till serverrummet
- Demonstration utav virtualiserad klient med krävande applikationer.
Är detta något för dig?
Stämmer någon eller några påståenden nedan in på dig så har du nytta
utav innehållet:
•

Du arbetar med systemfrågor i projekt för VDI

•

Du arbetar med arbetsplatsfrågor inkluderande BYOD och datafrågor

•

Du har ett ansvar inom IT, tex som IT chef, CTO eller driftchef

•

Du har finansiellt- eller budgetansvar för IT drift, klienter eller
arbetsplatsen

Vår ansvarige för erbjudandet:
Carl Gudmundsson
073-519 71 12
carl.gudmundsson@egloo.se

I samarbete med:
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