
Azure Virtual Desktop

Den Stærkeste virtuelle skrivebords-
oplevelse – leveret på Azure
Få adgang til dit skrivebord og dine programmer hvor som helst. 
Med Azure Virtual Desktop får du en cloud baseret Windows 10 
platform, der understøtter 100% mobilitet og tilgængelighed på 
tværs af Microsoft 365 apps. Det eneste, AVD kræver, er internet-
forbindelse og en browser.

En 360° tilgang til cloud
Azure virtual desktop er en del af timengo’s 
Cloud platformsmodel.

Cloud platform er en komplet metode for 
transitionen til en sikker, sammenhængende og 
fremtidssikret Microsoft Cloud baseret på Azure 
og Microsoft 365.

Metoden sikrer gennem følgende fire faser; plan, 
byg, flyt og drift, at du får økonomisk overblik og 
en fuld transitionsplan for din cloud rejse sup-
pleret af en bred vifte af Managed Services, der 
efterfølgende sikrer effektiv drift, overvågning 
og vedligeholdelse af din Cloud platform.

AVD Roadmap 35.000,-

Implementering af timengo 50.000,- 
AVD Referencearkitektur*

Custom indstillinger Efter tilbud 
og apps udover M365

Driftservice Efter tilbud
Alle priser ex. moms. og transport.  
*Forudsætter timengo Azure Foundation.
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Azure Virtual Desktop (AVD) – fra plan til drift
En virtuel arbejdsplads med optimal sikkerhed og stor fleksibilitet. 
AVD-platformen tilbyder ubesværet samarbejde og sikkerhed for 
virksomhedsdata. Den er langt billigere i drift end Citrix/RDS løsnin-
ger og kan skaleres op og ned efter behov. AVD er også det rigtige 
valg til at inkludere legacy applikationer i din cloud strategi.

PLAN Azure Virtual Desktop Roadmap
Indledende workshop hvor dit fremtidige miljø kortlægges, ønsker og 
behov til en ny cloud baseret AVD-platform defineres og opsumme-
res i en rapport med klare prioriteter og anbefalinger. 

BYG Design & Konfiguration
På basis af roadmap-rapporten implementeres den aftalte platform, 
inklusiv eventuelle tilvalgte løsninger og custom indstillinger.  
Gennemgang og accept af den byggede platform.  

FLYT Test & Idriftsættelse
Idriftsættelse af den nye AVD-platform. Gennemgang og accept af 
løsning.  

DRIFT Azure Virtual Desktop Service
Service på drift og vedligeholdelse af den nye AVD-platform.


