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Tjeklisten: 

1. Det nye normale - også bagefter 
Mange virksomheder har været ramt af at sende deres medarbejder hjem og skal arbejde 
hjemme fra. Vi antager måske, at når krisen er slut, vil tingene gå tilbage til ”normale”, men 
forudsigelser siger at fjernarbejde forbliver almindeligt, selv efter at pandemien er aftaget.  
VDI er en sikker og gennemprøvet løsning, som vil sætte dine medarbejder i stand til at 
arbejde produktiv hjemmefra. 

2. Covid-19 har ændret vores arbejdsliv 
Pandemien har bla.a. ændret på hvorledes vi kommer til agerer og kommer til at arbejde 
i den nærmeste fremtid. Vores arbejdsliv er under omformning, og vi ser ikke længere 
”arbejde” som et sted man går til, men som noget der sker, hvor som helst og fra enhver 
device.  
VDI vil give dine bruger mobilitet, hvor de kan skifte arbejdssted ’on the fly’, brugerne vil 
være uafhængig af deres device (Bring Your Own Device) og vil altid have en ens desktop 
på alle devices. 

3. Undersøgelse fra Analyse Danmark viser at 67% af adspurgte virksomheder bruger VPN 
for at få adgang, når de arbejder hjemmefra.  
Du har måske troet, at din VPN er god nok til fjernarbejde, men det skaber en 
brugeroplevelse og sikkerhedsmareridt.  
Drop VPN og implementer en bedre måde at arbejde eksternt i dag, mens du lægger 
grunden til VDI og cloud i fremtiden. 

4. Kend din månedlige driftsudgift på din brugers arbejdsplads.  
Ved anvendelse af VDI kan du spare omkostninger ved optimere håndtering og 
vedligehold af desktoppen og du vil kunne flytte din drift økonomi fra CAPEX til OPEX.  

5. Opnå et bedre arbejdsmiljø 
Ved anvendelse af VDI, kan opnå et bedre arbejdsmiljø, med mindre støj og 
varmeafgivning. Ligeledes er mulighed for opnå Grøn IT, med CO2 neutral drift. 

I Advania har vi vores eget team af Microsoft-specialister der er kolleger med 17 Microsoft MVP’er 
og 1 Azure MVP . Vi leverer Microsoft-drevne drifts- og sikkerhedsløsninger til danske og nordiske 
virksomheder.

Advania Danmark er Microsoft Guldpartner.

Nordeuropas vel nok stærkeste Microsoft-team


