
Dell XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας 
εργασίας
Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001



Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε 
καλύτερα τον υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και 
υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική 
ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

Copyright © 2014 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το προϊόν αυτό προστατεύεται από τη διεθνή και αμερικανική 
νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Dell™ και το λογότυπο Dell είναι εμπορικά σήματα της 
Dell Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες δικαιοδοσίες. Όλα τα άλλα σήματα και ονόματα που αναφέρονται στο παρόν 
μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.

2014 –11

Rev. A01



1
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το Dell 
XC720xd για αναπαράσταση επιφάνειας 
εργασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ πετάξετε αυτό το έγγραφο. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και διευθύνσεις URL 
τοποθεσιών στο web για την εγκατάσταση και πληροφορίες για τις άδειες της συσκευής σας XC720xd της Dell 
καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας με την Τεχνική υποστήριξη της Dell.

 

Προαπαιτούμενα
Πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για το υλικό και το λογισμικό που υποστηρίζεται από την Dell μπορείτε 
να βρείτε online στη σελίδα πληροφοριών υποστήριξης του XC Series at dell.com/WyseXC.

Ρύθμιση του XC720xd
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομερείς οδηγίες για κάθε εργασία που αναφέρεται εδώ, ανατρέξτε στον Οδηγό 
ανάπτυξης του XC720xd στην τοποθεσία dell.com/WyseXC.

Προτού αναπτύξετε τις εικονικές επιφάνειες εργασίας, ολοκληρώστε τις παρακάτω εργασίες για να ρυθμίσετε τη 
συσκευή σας:

1. Συνδέστε τα καλώδια στις θύρες δικτύου του συστήματος κεντρικού υπολογιστή για τις παρακάτω συνδέσεις:

a. Broker και εικονικές επιφάνειες εργασίας
b. Hypervisor και διακομιστής κεντρικού υπολογιστή
c. Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

2. Ρυθμίστε το hypervisor στο σύστημα κεντρικού υπολογιστή.

3. Ρυθμίστε το λογισμικό Nutanix.

4. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον Διακομιστή Microsoft SQL.

5. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το λογισμικό Microsoft SCVMM αν χρησιμοποιείτε vWorkspace και Hyper-V ή 
XenDesktop με Hyper-V.

6. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το VMware vCenter αν χρησιμοποιείτε VMware View ή XenDesktop με 
vSphere.

7. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το broker σύνδεσης όπως απαιτείται.
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Σχετικές πληροφορίες
Έγγραφο Θέση

Η αρχική σελίδα του Dell XC Series για 
αναπαράσταση επιφάνειας εργασίας

dell.com/WyseXC

Πληροφορίες για τις άδειες
Η παραγγελία σας για τη συσκευή XC720xd περιλαμβάνει λογισμικό και άδειες που πρέπει να ληφθούν και να 
εγκατασταθούν. Ολοκληρώστε τις παρακάτω εργασίες:

1. Λήψη και εγκατάσταση του Nutanix.

2. Λήψη και εγκατάσταση του Microsoft SQL.

3. Λήψη και εγκατάσταση του SCVMM.

4. Λήψη και εγκατάσταση του Broker (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™, ή VMware 
View™).

Επικοινωνία με την Dell

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Dell παρέχει αρκετές επιλογές για υποστήριξη και εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ και 
τηλεφώνου. Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο 
τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell. Η 
διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην 
περιοχή σας.

• Για επικοινωνία με την υποστήριξη ProSupport της Dell, να έχετε έτοιμη την ετικέτα εξυπηρέτησης και 
μεταβείτε στην τοποθεσία dell.com/support/softwarecontacts.

• Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, 
ανατρέξτε στην τοποθεσία dell.com/contactdell.

QR Code

Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε το QR code. 
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