3D Cloud Desktop
as a Service
Desktop-klasse grafik
Uden behovet for en desktop

Giv ingeniører, specialister og kreative hjerner alle de grafiske værktøjer de behøver, uden at binde dem til dyre, besværlige arbejdsstationer. Begynd et projekt på desktop, foretag justeringer på en
tablet og få feedback via smartphone.
Cloud Desktop leverer de nødvendige værktøjer og den påkrævede
grafiske ydelse til alle de enheder, hvor dine specialister arbejder
mest effekivt. Så bruger specialisterne mere tid på at skabe nye
projekter, frem for at fejlfinde på it og eksportere filer.

Gør dine krævende specialister mere effektive

Når du leverer effektive 3D værktøjer fra Cloud Desktop kommer al
power fra datacenteret. Det betyder, at du kan skalere ydelsen til
den enkelte bruger afhængigt af, hvad projektet kræver. Og hvis der
er problemer, får brugeren en ny desktop på få minutter, frem for at
skulle vente dage på ny hardware.
Det betyder samtidig, at I kan samle virksomhedens data ét sted.
Så er det er slut med at eksportere, sende og åbne store filer for
at samarbejde. Og det bliver meget nemmere at styre versioner,
begrænse adgange og bevise compliance.

Sænk omkostningerne til enheder og drift

Cloud Desktop leverer en stærk Windows-platform til alle brugere
på tværs af alle enheder. Derfor kan I bruge færre penge på dyre
computere og enheder, fordi ydelsen kommer fra cloud-løsningen og ikke fra den lokale arbejdscomputer. I kan tilmed eliminere
det lokale datacenter og lade os drive løsningen fra præcis den
cloud-platform, der bedst støtter jeres forretningsstrategi og økonomiske mål.
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Mere sikkert. Mere effektivt.

Samarbejd i realtid om store grafiske projekter. Øg sikkerheden omkring jeres kritiske data og intellectual property, der
bliver delt på tværs af enheder. Og få adgang til high-end
grafikydelse, uden behov for dyre, fysiske arbejdsstationer.
Cloud Desktop samler alle de vigtige værktøjer og den nødvendige 3D ydelse i én effektiv løsning, der flytter fokus væk
fra arbejdsstationen og tilbage til arbejdopgaverne.

Øg datasikkerheden ved at centralisere data

Når brugernes apps og filer bliver leveret fra Cloud Desktop slipper
I for, at forretningens og brugernes data bliver gemt på lokale
enheder, der kan blive glemt, stjålet og forsvinde. Når jeres data
bliver centraliseret i cloud-løsningen, får I meget mere kontrol over
adgangen til dem. Og I kan sikre backup og få langt nemmere ved
at bevise compliance - for eksempel i forhold til GDPR.

Minimer nedetid og gør brugerne mere effektive

Med Cloud Desktop kan brugerne arbejde, som de er vant til. De
kan lukke computeren midt i en tegning eller præsentation og
arbejde videre hjemme uden problemer. Adgang til alle de samme
filer og de samme applikationer på tværs af alle enheder, gør det
nemt at være effektiv, uanset om arbejdet foregår på kontoret, på
farten eller derhjemme.

Certificeret drift i den cloud, der passer jer

Vi leverer Cloud Desktop fra præcis den cloud-platform, der passer
jeres forretning bedst. Uanset om det er en global public cloud eller
en lokal private cloud. Læn jer op ad vores ITSM understøttede
procesapparat, der er ITIL baseret og ISO 27001 certificeret. Så får I
adgang til gennemskuelige og solide procedurer, der sikrer compliance og best practice operations.

