
PRESTAGE COMPUTER APP

DER ER MANGE UDFORDRINGER VED 
AT UDRULLE WINDOWS I STORE 
MILJØER MED MANGE SPROG, 
MANGE APPLIKATIONER OG 
FORSKELLIGE KONFIGURATIONER.

Opsætning af nye computere med den rigtige 
Windows version, indstillinger og software, er 
en tidskrævende og specialiseret opgave.  

Design og implementering af Windows-
installationer til alle dele af organisationen, er 
en stor opgave. At kontrollere hvem der kan 
implementere og installere computere kræver en 
særlig indsats. Det kræver uddannelse og viden 
at konfigurere operativsystemer.

 • Det er tidskrævende og svært at give de 
rigtige rettigheder til personale, der skal 
installere nye computere

 • Det kræver MECM færdigheder at ændre 
Windows-konfigurationer

En ny rollebaseret tilgang til Windows-
implementering.

Vigtige fordele og funktioner 
ved brug af SoftwareCentral 
Prestage Computer appMed SoftwareCentrals Prestage Computer app kan Windows-

implementeringer standardiseres ved hjælp af skræddersyet 
skabeloner. Lav standarder for lande, sprog, brugere, afdelinger eller 
andre forudsætninger. 

SoftwareCentrals Prestage Computer modul giver 
adgang til en skræddersyet app baseret på .NET 
Core, der integrerer med den indbyggede admin-
istrationsfunktionalitet i SoftwareCentral.

Prestage Computer appen giver MECM admin-
istratorerne muligheden for at tildele forud-
definerede computerskabeloner til alle i din 
IT-organisation eller brugere baseret på deres 
AD-gruppemedlemskab. Prestaging er ikke læn-
gere nødvendigt. Bare start maskinen på netvær-
ket og Prestage Computer appen vil starte 
installationen, baseret på adgangsrettigheder 
og konfiguration af de tildelte skabeloner.

De avancerede sikkerhedsroller i SoftwareCentral 
kan bruges til at begrænse adgangen til skabelon-
er, tilgængelig software og meget mere i Prestage 
Computer appen.

Prestage Computer appen tillader også brugere 
at geninstallere deres egne enheder, uden hjælp 
fra Help Desk. Brug af SoftwareCentral’s Prestage 
Computer app giver tid tilbage til dine MECM 
administratorer og Help Desk, så de kan fokusere 
på andre opgaver.
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