Square One Solutions Performance Scan
In 5 dagen een helder beeld van alle potentiële bottlenecks en mogelijke verbeteringen van uw
werkplekinfrastructuur.
•
•
•
•

Krijgt u opmerkingen over trage inlogtijden?
Zijn de desktop en applicaties onverklaarbaar langzaam?
Klagen uw gebruikers over de stabiliteit van de werkplekomgeving?
Is onduidelijk wat de maximale capaciteit van de omgeving is?

Wij helpen u graag met een gedegen technische diagnose van uw hosted virtual desktop omgeving
(zoals VDI of Server-based Computing). Met een Square One Performance Scan krijgt u snel,
compleet en gedetailleerd inzicht in de conditie van uw gebruikersinfrastructuur. Hierbij wordt
gelet op potentiële issues met de gebruikerservaring, performance, veiligheid en betrouwbaarheid
van de systemen.
Wat is de Square One Solutions Performance Scan?
Bij aanvang van de Square One Solutions Performance Scan van uw desktop- en applicatieinfrastructuur verzamelen onze specialisten de benodigde gegevens door middel van onze analyse
tools. Daarbij worden de volgende stappen
doorlopen:
•
•

•
•
•

Gedegen analyse van de performance
klachten;
Vaststellen reproductie scenario indien van
toepassing (dan kan ook getoetst worden of
het probleem opgelost is);
Algehele analyse van de werkplek oplossing;
Eventueel inzetten van specifieke
inventarisatie en analyse tooling;
Concrete adviezen.

De resultaten worden door een expert geanalyseerd, geïnterpreteerd en getoetst aan best
practices van leveranciers en onze eigen performance experts. Hierbij is er speciale aandacht voor
de thema’s gebruikerservaring, performance, betrouwbaarheid en schaalbaarheid.
Eventuele technische knelpunten en mogelijke verbeterpunten worden nauwgezet opgetekend in
een gedegen rapport waarin alle bevindingen over de technische conditie van uw systeem zijn
vastgelegd. De resultaten van de Square One Performance Scan geven u een helder inzicht in de
conditie en de (on)mogelijkheden van uw huidige SBC- of VDI-omgeving.
Tevens krijgt u een goed onderbouwd advies over welke stappen u kunt nemen om eventuele
problemen op te lossen en om beter voorbereid te zijn op komende veranderingen.
Voor elke hosted virtual desktop omgeving zoals:
-

Citrix XenApp, Citrix XenDesktop
Microsoft Remote Desktop Services, Microsoft VDI
VMWare Horizon
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Wanneer een Square One Performance Scan?
Een Performance Scan is zinvol voor elke organisatie met werkplekken waarbij gebruik wordt
gemaakt van desktopmanagement- of Virtualisatietechnologie van Microsoft, Citrix, VMware of
anderen.
Een Performance Scan is voor u een goede investering in de volgende gevallen:
-

U heeft performance problemen met uw huidige desktop-omgeving en u wilt precies weten
wat de oorzaken zijn.
U wilt weten of uw gebruikersinfrastructuur nog wel voldoet aan de moderne eisen en
wensen van gebruikers.
U wilt een (regelmatige) healthcheck laten doen, om toekomstige problemen te voorkomen.
U heeft uw werkplek infrastructuur zelf geïmplementeerd of door derden laten
implementeren en u zoekt nu een onafhankelijke second opinion van de performance
experts.

Waarom Square One Solutions
Wij helpen al 20 jaar klanten bij het aanbieden van
kostenefficiënte, veilige, stabiele maar dynamische
infrastructuren. Als geen ander kunnen we onze
technische kennis vertalen naar oplossingen voor uw
organisatie en zijn we volledig onafhankelijk in onze
adviezen. Waar anderen vertellen wat u ‘ moet kopen’,
adviseren wij wat u het beste ‘kunt doen’.

Meer informatie?
Voor meer informatie over kosten en mogelijkheden van deze en andere diensten kunt u contact met
ons opnemen via 071 - 362 72 92 en vragen naar één van onze account managers of mailen naar
solutions@square1.nl
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