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Årlig 24/7 Citrix Health Check
– nu inklusiv NetScaler og
Netværks Check

Conecto 24/7 & 9/5 Citrix Health Check
Løsning

Udfordring
”Det er netværket som er årsagen til
de fleste af vores udfordringer. Det er
komplekst, og der er ofte problemer,
som vi ikke kan finde årsagen til”. En
sætning som denne hører vi ofte.
Til Conectos 24/7- og 9/5-kunder
tilbyder vi dette årlige Health Check
til halv pris, hvor Citrix-platformen
gennemgås fra A-Z. I år analysers der
også på Citrix NetScaler og Storefront samt på netværk.
Der kommer løbende nye Best
Practices, versioner, fixes samt tips og
tricks. Disse danner grundlaget for en
stabil drift. Et Conecto Health Check
gennemgår arkitekturen og verificerer, at alle komponenter i arkitekturen
er opsat, konfigureret og patchet
optimalt.

Med et Conecto Health Check bliver
Citrix-miljøet metodisk gennemgået
for at identificere de udfordringer, fejl
og optimeringsmuligheder, der er.
Samtidig analyseres Netværk og
NetScaler design og konfiguration.
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Resultat
Som afslutning på Conecto Health
Check leveres der en rapport over de
tiltag, som anbefales, med prioriteter
og estimater på selve opgaverne.
Dette giver mulighed for at få et
komplet overblik over løsningsmuligheder samt prisen for at få udbedret fejlene.

Kom godt i gang
En typisk opgaveløsning består af:
• To dages on-site konsulentbesøg, hvor Citrix-infrastrukturen
gennemgås

•

•

gennemgås
To dags on-site konsulentbesøg, hvor vi interviewer
relevante personer og indsamler data fra de relevante
netværkskomponenter
To dages on-site konsulentbesøg, hvor netværksområderne gennemgås og evalueres
To dages rapportskrivning og
estimering på udførelse af
eventuelle efterfølgende opgaver
Rapportfremlæggelse
ved
afsluttende møde.

Kontakt Conecto på 33363738
eller info@conecto.dk for
yderligere information.

Conecto A/S er et dansk IT-specialisthus, om fokuserer på at bibringe vores kunder den størst mulige værdi ved at optimere den digitale arbejdsplads og
gøre arbejdsstyrken mobil ved at levere løsninger inden for Virtualisering, Mobility og IT-infrastruktur. Conecto har eksisteret siden 1997 og har
højtuddannede specialister og mange års erfaring med at rådgive og levere løsninger på specifikke områder som Cisco, Citrix, Imprivata, SMS Passcode,
BlackBerry og Microsoft. Vores overbevisning er, at IT skal supportere og forbedre virksomhedens arbejdsprocesser, og at applikationer skal leveres til
brugerne uden afbrydelser eller forsinkelser – derved opnår vores kunder maksimal udnyttelse af deres IT-investeringer.
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