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Conecto Identity Behaviour Mapping
Hvad kan du gøre med indsigt? Og hvad ville du kunne
opnå, hvis du var i stand til at opleve IT gennem
brugernes egne øjne? Tænk hvis du blot med et enkelt
klik kunne få et komplet overblik over brugen af
endpoints, VDI’er og applikationer – og i tillæg til dette
få knyttet denne information til hvilke identiteter, der
benytter disse ressourcer hvornår, hvor meget og hvorhenne.

denne information vil I blive i stand til at arbejde
proaktivt med jeres IT, forudsige og se skjulte problemstillinger samt arbejde med produktivitetsoptimering.
Her er et par eksempler på, hvad disse data og informationer gør jer i stand til:

Conecto har skabt konceptet Identity Behaviour
Mapping, som gør os i stand til at skabe indsigt og
overblik via bearbejdede data ved at præsentere det
på en forståelig og grafisk måde.
Udfordringen, som mange virksomheder i dag har, er
manglende indsigt i, hvad og hvornår de enkelte
identiteter benytter virksomhedens ressourcer. Den
information man sidder inde med dækker for det meste
blot start af applikationer, VDI’er og endpoints. Men
man mangler at kunne knytte virksomhedens unikke
identiteter til dette forbrugsmønster.
Når man får knyttet identiteternes adfærdsmønster til
virksomhedens ressourceforbrug, åbner der sig en
verden af muligheder for at få indsigt i brugernes
hverdag – set ud fra deres øjne, vel at mærke. Med

•

Applikationskonsolidering

•

Kortlægning af antal unikke identiteter pr. endpoint

•

Kortlægning af hvilke applikationer der benyttes pr. unik identitet

•

Identificering af mulige endpoints som kandidater til udskiftning til en tynd klient

•

Ressourceprioritering på VDI-infrastruktur

•

Tidsoptimering og gevinstrealisering

Er du interesseret I at høre mere, kommer vi meget
gerne forbi og uddyber, hvad vi kan hjælpe jer og jeres
virksomhed med.
Kontakt Conecto på +45 33363738
eller info@conecto.dk for yderligere information.

Conecto A/S er et dansk IT-specialisthus, som fokuserer pa 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 Enterprise Network. Conecto har eksisteret siden 1997 og har højtuddannede specialister
og mange ars erfaring med at radgive og levere løsninger pa specifikke omrader som Citrix, Cisco og Imprivata. Vores overbevisning er, at IT skal supportere og forbedre
virksomhedens arbejdsprocesser, og at applikationer skal leveres til brugerne uden afbrydelser eller forsinkelser – derved opnar vores kunder maksimal udnyttelse af
deres IT-investeringer.
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Mange brugere om samme endpoint – kandidat for
tynd klient.

Mange brugere om samme endpoint – flere
endpoints skal opstilles på dette sted.
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