
Der er to genveje til indbygget sikkerhed, enkel  
administration og effektive hjemmearbejdspladser 
– nu skal du bare vælge hvilken løsning, der er bedst for jer!

Din Quickguide til  
Azure Virtual Desktop  
og nyheden Windows 365



Windows 365  
er en single-user løsning,  
hvor hver bruger logger på sin 
egen managed desktop. 

Azure Virtual Desktop 
er en multi-user løsning, som sikrer  
at brugeren har den samme oplevelse  
hver gang, der logges på.

AVD og Windows 365 er skabt til at underbygge modern workplace, idet jeres medarbejdere 
har mulighed for at tilgå deres desktop fra alle typer af enheder og fra alle steder. 

Fleksibiliteten betyder eksempelvis også at eksterne konsulenter kan bruge deres egne  
enheder, når de arbejder for kunder. 

AVD og Windows 365 er omgærdet af den højeste grad af sikkerhed i Microsoft-skyen.  
Cybertruslen holdes konstant i skak og Microsoft er førende inden for sikkerhed på en række 
områder i Gartner’s Magic Quadrant. 

AVD og Windows 365 reducerer og minimerer IT-afdelingens arbejde med konfigurering af 
maskiner samt vedligeholdelse og udbygning af servere. Med desktop-as-a-service løsning-
erne leveres alt fra skyen og styres fra centralt hold via Azure Portal. Her konfigurerer du 
netværks indstillinger, tilføjer brugere, udruller skrivebordsapps og aktiverer sikkerhed med 
nogle få klik.

Azure Virtual Desktop  
og Windows 365  

Desktop-as-a-service løsninger fra Microsoft, som giver jer  
mulighed for at opnå en lang række fordele. Begge løsninger  
ligger i Azure og flytter Windows fra jeres fysiske computere til skyen.



Azure Virtual Desktop 
giver stor fleksibilitet

Windows 365  
– fast pris på desktop i skyen

Sammen er  
AVD og Windows 365  
endnu stærkere

AVD er grundlæggende en flerbruger (multiuser) løsning, hvor brugerne logger på og  
kan tilgå de services, de har behov for. AVD giver også mulighed for en personlig desktop.  
Løsningen er eksempelvis optimal, hvis I har en større gruppe medarbejdere, som blot skal 
på engang imellem.

AVD kan skaleres op og ned på kort tid. Det vil sige at I hurtigt kan koble nye medarbejdere 
eller samarbejdspartnere på og øge produktiviteten.

Fleksibiliteten afspejles også i licensbetalingen; AVD er forbrugsbaseret, så I alene betaler 
for den kapacitet, I anvender.

Med Windows 365 flytter styresystemet ligeledes fra den fysiske computer til skyen, og bru-
geren logger på via en webbrowser eller en lokalt installeret klient.

Herefter er der adgang til programmer, mails, indstillinger og services.

Hardware konfigurationen kan tilpasses den enkelte bruger efter behov med mulighed for  
at skalere op og ned – og optimere brugeroplevelse og omkostning.

Windows 365 afregnes til fast pris pr. bruger med en fuld desktop. Den egner sig dermed bedst 
til medarbejdere, som bruger deres computer meget.

De to desktop-as-a-service løsninger supplerer hinanden rigtig godt, idet de er optimale i  
forhold til forskellige brugsmønstre.

Så det vil være oplagt at benytte dem side om side. For eksempel i en virksomhed, hvor en 
større gruppe medarbejdere har et relativt begrænset behov for at komme på og en mindre 
gruppe bruger deres enheder hele tiden.



10 gode grunde til at vælge  
desktop-as-a-service

1.

3.

2.

Slip for bøvlet on-premises 
Du kender alle de opgaver, der ligger i at køre on-premises, vedligeholde fysiske  
servere, udbygge lagerkapacitet, sætte maskiner op med mere. Det hele bliver meget 
nemmere, når I vælger desktop-as-a-service i form af Azure Virtual Desktop og/eller 
Windows 365. Du vil opleve en meget stor fleksibilitet i din planlægning og slipper af 
med en række tidsrøvere i det daglige arbejde.  

Betal kun for det, I har behov for 
Du kender økonomien i eget datacenter eller hosting hos en hostingpartner. Den helt 
store forskel fra dette set-up og til desktop-as-a-service er at I med cloud-løsning en  
kun betaler for den kapacitet, I har brug for her og nu. Det er en meget fleksibel 
afregningsform og I kan hurtigt skalere op og ned.

Sæt dine medarbejdere fri  
til at arbejde optimalt
Azure Virtual Desktop og Windows 365 understøtter modern workplace optimalt, idet 
jeres medarbejdere har mulighed for at logge på overalt og på alle typer enheder. Hvis 
I benytter eksterne konsulenter, der har behov for at logge på, tildeler I dem blot en 
virtuel desktop. Så kan de bruge deres egne enheder og I slipper for at skulle stille 
maskiner til rådighed.



4.

5.

6.

Stil nye arbejdsstationer 
lynhurtigt til rådighed
Med Azure Virtual Desktop og Windows 365 opnår du en fleksibilitet, som kan blive guld 
værd når din virksomhed eksempelvis vækster hurtigt organisk eller opkøber en anden 
virksomhed, hvor der bliver behov for at udvide antallet af arbejdsstationer. Med desktop-
as-a-service kan du agere agilt og understøtte jeres vækststrategi optimalt.

Øg sikkerheden omkring  
virksomhedskritisk data
Med AVD og Windows 365 kan I sikre jeres følsomme data på den bedste tænkelige måde. 
Den nemme integration mellem Windows 10/11 og Microsoft 365 sikrer den virtuelle 
desktop og jeres data i skyen. Der er ikke længere risiko for at data kan lækkes fra fysiske 
desktops uden for jeres netværk.

Giv dine brugere en ægte  
lokal oplevelse – i skyen
Løsningerne i skyen vil også leve op til dine brugeres 
krav, når det gælder brugeroplevelsen. Med alle Office-
programmerne i startmenuen vil medarbejderne ikke 
føle nogen forskel i forhold til at arbejde på en lokalt 
understøttet maskine, uanset om der skal hentes post  
i Outlook, deles filer på SharePoint eller holdes møde 
på Teams.



7. Sig farvel til komplicerede licensregler 
Med Azure Virtual Desktop forenkles licensreglerne. Azure Virtual Desktop er nemlig 
inkluderet i de systemer, som I formentlig allerede anvender i dag. Så det I betaler 
for er antallet af virtuelle maskiner og den lagerplads, I bruger i Azure.

 Her er de licenser, som AVD er inkluderet i:
 •  Microsoft 365 E3/E5
 •  Microsoft 365 A3/A5
 •  Microsoft 365 F3
 •  Microsoft 365 Business Premium
 •  Windows 10 Enterprise E3/E5
 •  Windows 10 Education A3/A5
 •  Windows 10 VDA pr. bruger

Windows 365 afregnes efter, hvilken konfiguration I vælger. Med 12 konfigurationer  
er der fleksibilitet til at vælge den eller dem, der passer optimalt til brugerne.

8. Høst fordelene af  
Windows 10/11
Når I vælger Azure Virtual Desktop og/eller Windows 365, får 
jeres brugere samme fulde Windows klient oplevelse, som de 
kender nu. Windows 10/11 kan nemlig som noget nyt håndtere 
multiuser-sessioner og det gør AVD og Windows 365 unikke i 
forhold til andre Vitual Desktop Infrastructure løsninger. 



9. Bring your own device 
Det er ligegyldigt, hvilken enhed din bruger anvender og om det er Windows, MAC, iOS, 
Android eller Linux. Med Azure Virtual Desktop eller Windows 365 har brugerne altid 
mulighed for at få sikker adgang til de systemer og data, som er blevet gjort tilgængelig 
for dem. Uanset om de er på deres egen pc, en låne-laptop eller en mobil telefon.

Det giver naturligvis nogle helt nye og meget fleksible muligheder i samarbejdet med  
eksterne konsulenter – og ikke mindst i forhold til hjemmearbejdspladser og med-
arbejdere, som er på farten.

10. Det er nemt at komme i gang 
AVD og Windows 365 passer lige godt til mindre, mellemstore og store komplekse 
virksomheder. Uanset størrelse er det nemt at komme i gang på en af de to løsninger 
eller begge samtidig. Implementeringen kan ske hurtigt uden de store krav til jeres 
nuværende infrastruktur. 

Eksterne konsulenter  
bruger egne enheder

Med Azure Virtual Desktop sparer du indkøb og 
opsætning af bærbare computere til eksterne 
konsulenter, som skal benytte jeres infrastruktur.  
Du tildeler dem blot et log-in. Så kan de bruge 
deres egne enheder (BYOD) uafhængigt af, om 
de bruger Windows, MacOS eller Linux.

Lynhurtig udrulning 
når din virksomhed vækster

Når I får nye ansatte, opretter en ny afdeling eller 
overtager en virksomhed, får I glæde af den store 
fleksibilitet. På ganske kort tid er nye kolleger på 
enten Azure Virtual Desktop eller Windows 365. 

Sikker adgang til  
jeres følsomme data

Når I kører Azure Virtual Desktop 
og Windows 365 får I en sikker 
adgang til data fra forskellige  
enheder og den virtuelle desktop 
ligger inden for en ”skal” i Azure. 
Dermed er I ude over problemer 
med usikre enheder. 

Use cases 



Vil du vide mere?  

Hos APENTO er vi specialister i Azure Virtual Desktop og  
Windows 365. Vi har implementeret løsninger i mange  
forskelige brugsscenarier og rådgivet og designet løsninger  
hos nogle af Danmarks største virksomheder. 

Vil du videre mere, så udfyld formularen og send den.  

Vi glæder os til at høre fra dig og kontakter dig hurtigst muligt.

Udfyld formular

APENTO ApS
Lyoevej 28
7400 Herning
info@apento.com      

https://apento.com/kontakt-os/kontakt-apento/
mailto:info%40apento.com%20?subject=

