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Szanowni Państwo,
W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym
komputerze z osobna. Zdarza się pracownicy zmieniają miejsce pracy, komputer na którym
pracują. Wtedy powstaje problem z kontami użytkowników na jednym komputerze każdy
korzysta z jednego konta lub też każdy ma swoje kont, jedno i drugie rozwiązanie ma swoje
wady. Rozwiązaniem jest zastosowanie centrum zarządzania.

Co zyskają Państwo wybierając centrum zarządzania?
1.

Minimalizacja kosztów.

Centrum zarządzania jest instalowane na maszynach wirtualnych z wykorzystaniem
oprogramowani VMware. Pozwala zminimalizować koszty związane z zakupem nowego
sprzętu gdyż wykorzystując oprogramowanie do wirtualizacji mamy możliwość uruchomienia
kilku maszyn na jednym fizycznym komputerze.
2.

Gwarancja Jakości.

Przy tworzeniu centrum zarządzania wykorzystaliśmy system operacyjny Windows
Serwer 2008. Jest to system stworzony z myślą o serwerach został tak zoptymalizowany by
jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby sprzętowe.

3.

Łatwość zarządzania.

Interfejs użytkownika w systemie Windows Serwer 2008 jest bardzo zbliżony do tego
jaki mamy w systemie Windows 7. Gdy już mamy skonfigurowany system dodawanie
nowych użytkowników nie powinno nikomu przysporzyć kłopotów. Konta użytkowników są
przechowywane na serwerze dzięki czemu gdy pracownik loguje się do innego komputera
posiada wszystkie swoje dokumenty i ustawienia pulpitu.
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Jak widać okno Zarzadzania Serwerem bardzo przypomina okno zarządzania komputerem z
systemu Windows 7.
Strona | 2
WWW.ASDER.PL | PRZEMYSLAW.KROCZAK@ASDER.PL | TELEFON 24H: 793.770.526

ASDER - OUTSOURCING IT
WINDOWS SERVER, VMWARE ESX, SIECI KOMPUTEROWE, VPN, ZDALNY DOSTĘP, HELPDESK, DOMENY

Dla czego powinni wybrać Państwo nasz serwer?
1.

Kompatybilność

W proponowanej przez nas konfiguracja centrum zarzadzania jest w kompatybilna z
systemami Windows w wersji Professional i wyższej.
2.

Dlaczego warto korzystać z centrum zarządzania

Centrum zarządzania opiera się na zorganizowaniu w tzw. domenę. W domenie
Windows obok zwykłych komputerów osobisty działają komputery pełniące rolę kontrolerów
domeny. Przechowują one scentralizowaną informację o komputerach, użytkownikach i
innych zasobach domeny.
Scentralizowanie danych o komputerach i kontach użytkowników w domenie ułatwia
zarządzanie tak zorganizowanymi komputerami w sieci, odtwarzanie bazy danych dla kont i
zabezpieczeń. Domena umożliwia też skonfigurowanie profili użytkowników tak, aby na
każdym komputerze, z którego się logują, mieli to samo środowisko pracy – pulpit,
dokumenty i aplikacje.
W domenie może działać do kilku tysięcy komputerów.
3. Łatwość użytkowania
Korzystanie z komputerów podłączanych do domeny Windows niczym nie różni się od
korzystania z komputera pracującego w grupie roboczej. Przechowywanie profil
użytkowników w centrum zarządzania ułatwia odzyskanie danych użytkownika.
4. Podsumowanie
Otrzymują Państwo pewne gotowe do użytku rozwiązanie. Dzięki wcześniejszemu
przygotowaniu systemu wdrożenie centrum zarzadzania trwa relatywnie krótko, na miejscu
u klienta są wprowadzane tylko modyfikacje pod indywidualne potrzeby klienta tj.:
• konfiguracja sieci zgodnie z istniejącą już siecią
• zmiana nazwy serwera
• aktualizacja oprogramowania do najnowszych wersji
• wprowadzenie pierwszych użytkowników
• podłączanie stacji roboczych do domeny

Zalety serwera danych zdalnych:
Strona | 3
WWW.ASDER.PL | PRZEMYSLAW.KROCZAK@ASDER.PL | TELEFON 24H: 793.770.526

ASDER - OUTSOURCING IT
WINDOWS SERVER, VMWARE ESX, SIECI KOMPUTEROWE, VPN, ZDALNY DOSTĘP, HELPDESK, DOMENY

•
•
•

szybki i stabilny system
serwer wirtualny – brak konieczności zakupu sprzętu
scentralizowane dane

Mamy nadzieję że powyższa prezentacja przybliżyła Państwu działanie naszego centrum
zarządzania.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 793 770 526 lub na
adres e-mail: asder@asder.pl.
Z poważaniem
Zespół ASDER
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