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•Gå från personlig till provided

•”En arbetsplats är i första hand en del 
av en organisations produktionsmiljö 
och bör behandlas därefter”

•Vista blir i detta sammanhang en del 
av den ordinarie versionshanteringen

•Vista innebär dessutom ett antal 
fördelar

–Säkerhet

–Tillgänglighet/stabilitet

–Managerbarhet

–Användarvänlighet
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Desktop Lifecyckle Management



Principer arbetsplats

WM-data arbetsplats koncept DLM

1. Virtuell arbetsplats med centrala 

resurser för data och 

informationslagring

2. Centralt styrd konfiguration

3. Versionshantering av 

Operativsystem och applikationer

4. Rollbaserad administration av 

klienter

5. Portal för självservice

6. Fjärr support och ”rip & replace”

7. Standardiserad arkitektur och 

konfiguration

8. En image

9. Användare har inte 

adminrättigheter

Traditionell arbetsplats

1. Personlig med data och information 

lagrad lokalt

2. Användarunik konfiguration

3. Användare kan ha olika  

Operativsystem

4. Individuell administration per 

användare

5. Personal intensiv support

6. Genererar ofta behov av tekniker 

på plats

7. Många konfigurationer ger många 

images

8. Användare har fulla admin 

rättigheter

Desktop Management från personlig till ”provided”



70% av 
IT- budgeten läggs 

på underhåll av 
befintliga system 

och funktioner

Vi måste utnyttja de 
möjligheter 

teknologin och 
förändrade 

arbetssätt ger oss 
för att förbättra 

våra processer och  
infrastrukturen

Utveckla din infrastruktur



Källa: IDC, Microsoft Primary Quantitative Research. 
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Nertid Utbildning Mjukvara Hårdvara

Över 60% av TCO på en 5 års period är 
direkt kopplat till personalkostnader   

Situationen idag



Brandkårs-

utryckningar

Dold 

IT-kostnad 

Ostrukturerad 

miljö

Ineffektiva 

admin.

processer

Driftstörning Säkerhet

Utmaningar



•Ingen eller bristfällig kontroll på vilka applikationer som 
är installerade idag

•Kompatibilitetsproblem med äldre applikationer

•Applikationer har olika konfiguration och därigenom 
kostsamma att supportera

•Vi kan inte riskera att förlora användardata vid 
migrering

•Vi har provat imagbaserade installationer men det 
kostade för mycket p.g.a. stor spridning av PC-
modeller

•Uppgraderingskostnaderna är för stora med dagens 
manuella installationer

•Infrastrukturen klarar inte belastningen av en utrullning

•Kostnader för en ny plattform är svåra att räkna hem

•Långa projekt då IT-avdelningen inte har utrymme för 
dessa

Utmaningar



•Förebygga fel genom att hålla arbetsplatsen uppdaterad

•Säkerställa kompabilitet mellan olilka applikationer och 
maskinvara

•Nya arbetsplatser skall direkt installeras baserat på roller

•Service desk skall direkt kunna ominstallera såväl specifik 
programvara som en hel ominstallation av arbetsplatsen som 
en del av den dagliga incidenthanteringen

•Felaktig hårdvara skall enkelt kunna bytas ut med 
standardkomponenter i syfte att snabbt åtgärda fel ”rip and 
replace”

•Installation av tilläggsapplikationer skall enkelt kunna beställas 
från en webb portal och skall direkt och automatiskt bli 
installerad efter godkännande av behörig chef
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”Ingen medarbetare skall någonsin vara utan sin 

arbetsplats-funktion på grund av problem med 

program eller maskinvara

Målbilden



•På vilket sätt bidrar Vista till detta ?

•Vad är Vista ?
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Connected Koppla ihop människor, information
och enheter när som helst, var som helst

Confident Ditt företags PCs är säkra, pålitliga
och billiga att hantera

Clear Organisera information effektivt och
fokusera på verksamheten

Vista



Hur har man byggt ?

•Består av över 3000 fristående moduler

•Helt ny kod, men bakåtkompatibel

•Grundvärden enligt vår uppfattning
–Säkerhet

–Tillgänglighet/Stabilitet

–Managerbarhet

–Användarvänlighet
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Vad är Windows Vista?

•Tillgänglighet/Stabilitet

–Färre avbrott, bara genom att uppgradera till Vista erålles en betydligt 
stabilare miljö.

–Självläkande

–Förbättrad folderredirection, transparant online/offline filhantering från 
företagets servrar, sanningen på klienten

•Säkerhet

–Virtualisering av skyddade operativsystems areor till användarens 
profil

–Härdade tjänster tex fler lager, minskad storlek mellan lagren, 
segmenterade tjänster. 

–Code protection

–Diskkryptering, Bitlocker

–User Access Control, Ingen behöver vara ”local admin längre”

–Inbyggd dubbelriktad Brandvägg

Förhandsgranskning i aktivitetsfältet

Windows Mobil Center



•Managerbarhet
–Image baserad installation från början

–Modulärt, OS komponenter och tjänster installeras oberoende av 
varandra.

–Windows Deployment Service, ersätter RIS

–Windows Automated Installation Kit, WAIK

–BDD 2007, anpassningar för nuvarande management verktyg tex. 
SMS och W2K3-server

–Förbättrad och utökad funktionalitet för Group Policy

–Förbättrat nätverksstöd vid förflyttning mellan olika typer av 
uppkopplinga

•Användarvänlighet
–Samarbete

–Organisering/Sökning

–Förbättrad grafik/ Förbättrad användarupplevelse
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Fördelar Windows Vista



OS-applikation

Signerad applikation Osignerad applikation

User account control tilldelning av högre rättigheter



Windows Vista

3D-flip av program fönster



”Området spänner över ett brett register, från 
analys/design till leverans av paketerade 
lösningar och full funktion där WM-data tar 
ansvar för klientplattformens moduler genom 
flera livscykler.”

Design Build Operate

Desktop Lifecyckle Management



”… WM-data tar ansvar för 

klientplattformens moduler 

genom flera livscykler.”

WM-datas övergripande koncept som håller 

ihop vårt  erbjudande inom Tjänsteområde 

Arbetsplats

Desktop Lifecyckle Management



•En avancerad tjänsteportal för självhjälp

•Verktyg för fjärrsupport

•Centralstyrd installation och ominstallation

•Centralstyrd Patch hantering

•Asset control

•Licenshantering

•Uppdatering av IT arbetsplatser

•Byggt på Microsoft standardprodukter

”Lösningen innebär att vi får tillgång till den senaste

teknologin avseende arbetsplatsdrift och själva kan 

koncentrera oss på våra kunders behov, säger 

Urban Jonsson, IT-direktör på SJ.”

Kunduttalande



•Allt som behövs för att starta, genomföra och driftsätta ett Desktop 
Deployment-projekt:

–Guide för Process/Organisation/Bemanning

–Guide för teknik samt återvunnen teknik

–Mallar och referensmaterial

–Mallar för integration i arbetsplatstjänsten

–Verktyg för att automatisera införande och utrullning

–”Applikationspaketeringsfabrik”

–Baserat på Microsoft Solution Accelerator for 
Business Desktop Deployment (BDD) ver 2.5

DDC är WM-datas koncept för klient-utrullning baserat på Microsoft 

BDD 2.5 i kombination med vår långa erfarenhet av 

klientutrullningsprojekt.

WM-data Desktop Deployment Concept
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•Teknik & Managementplattform

•Rutiner, förslag på hanteringsprocesser samt mallar att stöda dessa

Vad får du ?



Affärs-

system

Drift Tilldelning Infrastruktur

tjänster

Helpdesk

Tjänster

Användare

Användar-

stöd

Produkt-

försörjning

Användare CIO

Licens-

Manager
Affärs-

partners

Besluts-

fattare

Integration, Workflow samt ett gränssnitt 

Processtöd genom portal



•Identitetshantering

•Säkerhet

•PC arbetsplatser

•Infrastrukturella resurser

•Inköpsanmodan

•Interaktivt beslutsstöd

•Utläggshantering

•Etcetera

Metod för att skapa, utveckla, hantera och 

tillhandahålla tjänster manuellt eller 

automatiserat genom IT-baserat systemstöd.

• Hos de kunder som implementerat Provisioning 

portaler har WM-data utvecklat kundunika tjänster 

för att stödja dessas behov

Vad är provisioning ?



Automatiskt medlem
i applikationsgrupp

Chef eller
systemägare godkänner

SMS 2003
(distribution)

Återkoppling
Användare väljer
applikation eller 
gruppmedlemskap

Självbetjäning



Lokal support

•Ändra lösenord

•Skapa användarkonto

•Tilldela användare applikation

•Göra användare medlem av distributionsgrupp

•Göra användare medlem av säkerhetsgrupp

Systemägare/projekt-

ledare

•Tilldela användare applikation

•Göra användare medlem av 
distributionsgrupp

•Göra användare medlem av säkerhetsgrupp

Delegerad

administratör

skapar användare SMS 2003
(distribution)

Central administratör

godkänner

Medlem

i AD grupp

Skapa

konto

Skapa

mail-konto

Mail till admin

-id+password

Skapa

hemkatalog

Delegerad administration







Sammanfattning

•Gå från personlig till provided

•”En arbetsplats är i första hand en del av en 
organisations produktionsmiljö och bör 
behandlas därefter”

•Vista blir i detta sammanhang en del av den 
ordinarie versionshanteringen

•Vista innebär dessutom ett antal fördelar



•WM-data har hjälpt många att 
implementera Desktop Lifecyckle 
Management

•Vi implementerar själva Vista

•Vi har hjälpt kommuner att installera 
Exchange 2007

•Vi bygger lösningar för kund på 
Office/Sharepoint 2007


