FSLogix: et naturligt valg

FSLogix er nu med i dine Microsoft licenser!
Microsoft inkluderer nu den fulde FSLogix suite i deres
licenspakker for både O365 samt RDS CAL licenser.
Det betyder, at hvis du har en af ovenstående licenser, har
du adgang til den profil løsning, som over de seneste år
har bevist sit værd hos f.eks. Holstebro Kommune.
Kommunen oplevede tidligere med de klassiske profil
håndteringsmetoder, at brugerprofiler blev korrupte og
skulle slettes, før brugeren kunne logge på og arbejde
videre. Dette var til stor gene for både den enkelte bruger
samt hele helpdesk og IT, da det trak betydelige ressourcer
ud af organisationen.

Ønsker du stabile profiler i dit Citrix miljø?
Ønsker du også stabile profiler i dit Citrix miljø, som f.eks.
Holstebro Kommune har implementeret, så tilbyder Conecto
nu et samlet forløb, hvor implementeringen samt konverteringen til FSLogix profil og O365 Container løsningen
udføres.
Forløbet dækker følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Design og planlægning
Implementering af FSLogix
Automatisering af brugerprofil konvertering
Aftestning af løsning
Ibrugtagning af løsningen.
Evaluering og nye muligheder i FSLogix suiten.

Idag har Holstebro Kommune opnået en driftsstabilitet
omkring profilerne, som gør at de kan fokusere på nye
projekter og opgaver istedet for drift, og som de selv siger:

Dette er en samlet pakke, som tilbydes til en fast pris.

Vi er istand til at fokusere vores tid på forretningskritiske
”initiativer
istedet for at slette korrupte profiler. Det gør os
og vores brugere langt mere produktive.
”
Anders Erfurt Thomsen, IT-konsulent, Holstebro Kommune

Vil du vide mere?
Vil du gerne høre mere om FSLogix, og hvordan vi kan
hjælpe dig med det, så kontakt os endelig på mail eller
telefon. Vi glæder os til at høre fra dig!

Du kan læse mere om Holstebro Kommunes erfaringer her:
https://bit.ly/2utiYoB

Kontakt os for mere information
Tlf: +45 3336 3738
Mail: info@conecto.dk
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