
Applikationsvirtualisering

Ett enkelt sätt att installera Office är att kopiera innehållet på skivan 
till en delad mapp. Installera sedan manuellt från denna plats till 
varje klient.

System CenterGPO ScriptDelad nätverksmapp

Beskrivning

Nackdelar

· Enkelt, speciellt för små företag eller företag med mycket hög IT 
kompetens där alla sköter sig själva.

· Kräver ingen speciell intrastruktur eller avancerade produkter

· Flexibelt, installera vid behov.

· Ingen kontroll på vem, hur och när installationer sker.

· Svårt att följa upp licenshantering.

Fördelar

Verktyg som används

Beskrivning
Eftersom man inte kan använda den inbyggda funktionen i GPO för att 
installera mjukvara måste man använda script och man vill använda 
GPO för installationerna av Office 2010. Ett VBScript i form av ett 
startscript för datorkonton kommer dock i närheten av samma 
funktion och är ett tänkbart alternativ för företag som inte har en 
dedikerad mjukvara för produkthantering, såsom MS SCCM.

Fördelar
· Använder GPO, vilket gör det lätt att styra vilka datorer eller 

personer som ska få produkten installerad.

· Vilket fungerande scriptspråk som helst kan användas. Tex Jscript 
eller VBScript.

Nackdelar
· Använder inte den dedikerade funktionen i GPO för 

mjukvaruinstallation.

· GPO kör scriptet och efter detta vet man lite/inget om produktens 
funktion.

· Avinstallationer och patchning måste också ske med script.

Verktyg som används

· Group Policy Management Console (GPMC)

· Scriptverktyg för VBScript eller JScript

Beskrivning
System Center Essentials eller Configuration Manager kan användas 
för att på ett mycket kontrollerat sätt installera Office 2010 på 
klienterna.

Fördelar
· Produkten kan installeras på tusentals klienter på kort tid och 

med effektiv bandbreddskontroll.

· Bra möjligheter att testa och genomföra en utrullning upplead i 
olika faser. 

· Rika möjligheter att följa upp att allt gått bra, licenshantering 
och inbyggt stöd för att ge teknisk support vid bekymmer.

Beskrivning

Fördelar
· Centraliserad hantering av produkten. Ett centralt skapat 

produktpaket skickas ut till klienten.

· Troligen det snabbaste sättet att ge klienterna tillgång till 
produkten eftersom de ”streamas” ut, och behöver inte 
installeras i sin helhet innan de börjar användas.

· Gör det möjligt att köra flera olika verisoner av Officepaketet på 
en och samma klient.

· Använder den lokala klientens processorkraft för att driva 
applikationerna.

· Förhållandevis enkelt att uppdatera produktpaketet i efterhand.

Nackdelar
· Kräver mer avancerad infrastruktur och en eller flera 

ytterligare produkter för produkthantering.

· Kräver en högre kunskapsnivå hos personalen

Verktyg som används

· Microsoft System Center Configuration Manager

· Microsoft Deployment Toolkit

Nackdelar
· Kräver specialkunskaper kring produktpaketering och produkter 

för detta ändamål.

· Separat patchhantering i form av nya produktpaket.

Verktyg som används

· Microsoft Application Virtualization

· Microsoft Desktop Optimization Pack

Office 2010 kan förpackas med hjälp av App-V, ThinApp eller annan 
liknande produkt och sedan överföras till klienten. Produkten 
installeras inte i ordets vanliga bemärkelse, utan körs i en dedikerad 
”bubbla” på klienten.

Terminalserver

Beskrivning
Terminal Server gör det lätt att snabbt ge många användare tillgång 
till Office 2010 utan att någon lokal installation behöver ske. Om 
denna teknik kombineras med någon form av 
applikationsvirtualisering får man en ganska smakfull och lättskött 
lösning.

Fördelar
· Central hantering av produkten. Endast en elleer ett fåtal 

egentliga installationer behöver ske.

· Lätt att uppfylla licenskraven.

· Lätt att ge tekniskt stöd till användarna.

· Ger möjlighet att använda tunna klienter och olika OS.

· Minskar behovet av bandbredd eftersom endast skärmen 
behöver överföras och allt data hålls centralt.

Nackdelar
· Är förbindelsen nere eller terminalservern otillgänglig kan ingen 

användare köra produkten.

· Grafikintensiva applikationer kan upplevas långsamma, speciellt 
över WAN.

· Användaren är inte lokal administratör och upplever oftast en 
hårt kontrollerad och kanske oflexibel miljö.

Verktyg som används

· Windows Server Terminal Services

· Microsoft Application Virtualization for Terminal Services

· Delad mapp på en vanlig filserver

Installationssätt

 

 

 

Olika installationssätt för Microsoft Office 2010

http://technet.microsoft.com/en-us/solutionaccelerators/dd407791.aspx

	Infograf.vsd
	Deployment Options Model


