
HTA MODUL

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 SCCM uddannelse at ændre 
Windows konfigurationer

Vigtige fordele og funktioner 

ved brug af SoftwareCentral 

HTA Modul

Book en personlig demo og
hør meget mere om 

SoftwareCentral HTA Modul

BOOK DEMO

Med SoftwareCentrals HTA modul kan Windows installationer designes 
ved hjælp af skræddersyet templates. Lav standarder for lande, sprog, 
brugere, afdelinger eller andre forudsætninger. 

En ny rollebaseret tilgang til Windows

implementering.

SoftwareCentrals dynamiske webbaserede HTA 
modul giver fuld adgang til device-templates så 
computere kan installeres nemt og sikkert.

HTA modulet giver SCCM administratorerne 
muligheden for at tildele foruddefinerede 
templates til alle i IT organisationen eller 
brugerbaseret på deres AD gruppemedlemskab. 
Prestaging er ikke nødvendigt. Bare start 
maskinen på netværket og HTA vil starte 
installationen, baseret på adgangsrettigheder 
og konfiguration af de tildelte templates.

De avancerede sikkerhedsroller i SoftwareCentral 
kan bruges til at begrænse adgangen til softwaren 
og gøre templates tilgængelige i HTA.

HTA modulet kan konfigureres til at tillade brugere 
at geninstallere deres egne enheder, uden hjælp 
fra Helpdesk. Brug af SoftwareCentral’s HTA modul 
sparer tid for dine SCCM administratorer og 
Helpdesk, så de kan fokusere på andre opgaver.

SOFTWARECENTRAL

Brug foruddefineret 
templates

Begræns adgang med 
avanceret

sikkerhedsroller

Gør det muligt for brugere 
at geninstallere deres egne 

enheder

Fuldt, skræddersyet, 
webbaseret HTA

Begrænser adgang 
med avanceret
sikkerhedsroller

Tillader brugere at 
re-installere deres 
egne enheder

HTA modulet bruger 
foruddefinerede 
templates til nem 
opsætning

HTA er altid 
opdateretdrift
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