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Quick start guide for Dell XC720xd for 
Desktop Virtualization (  להפעלת מהיר מדריך

Dell XC720xd הוירטואלי העבודה שולחן עבור )
 ופרטים Dell XC720xd- ה מכשיר ורישוי התקנה לצורך אינטרנט וכתובת חשוב מידע מכיל זה מסמך. זה מסמך להשליך אסור: הערה

).Dell של הטכנית התמיכה( Dell Technical Support של הטכנית התמיכה צוות עם קשר ליצירת הנחוצים

 

מוקדמים תנאים

 בכתובת, XC סדרת של התמיכה פרטי תחת, באינטרנט זמין Dell ידי על הנתמכות וחומרה תוכנה עבור הנחוצים המוקדמים התנאים לגבי מידע
dell.com/WyseXC.

ה התקנת - XC720xd
 לפריסת המדריך( XC720xd Deployment Guide ראה, כאן המוגדרות מהמשימות אחת כל של מפורט תיאור לקריאת: הערה

DatacenterXC( בכתובת dell.com/WyseXC.

:המכשיר את להתקין כדי הבאות המשימות את השלם, וירטואליים עבודה שולחנות פריסת לפני

:הבאים החיבורים עבור המערך המחשב של הרשת מיציאות כבלים העבר.1

a.וירטואליים עבודה ושולחנות) ברוקר (מתווך

b.מארח ושרת הייפרויזור

c.Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC(

.המארחת במערכת ההייפרויזור את הגדר.2

.Nutanix תוכנת של התצורה את קבע.3

.Microsoft SQL Server שרת של התצורה את והגדר התקן.4

 את או Hyper-V עם בשילוב vWorkspace את מפעיל אתה אם Microsoft SCVMM תוכנת של התצורה את והגדר התקן.5
XenDesktop עם בשילוב Hyper-V.

 עם בשילוב XenDesktop את או VMware View את מפעיל אתה אם VMware vCenter תוכנת של התצורה את והגדר התקן.6
vSphere.

.הנדרש לפי) הברוקר (הקישורים מתווך של התצורה את והגדר התקן.7
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2
קשור מידע

מיקוםמסמך

 Dell XC Series for Desktop סדרת של הבית דף
Virtualization (Dell XC וירטואלי עבודה שולחן עבור(

dell.com/WyseXC

רישוי פרטי

:הבאות המשימות את בצע. ולהתקין להוריד שיש ורשיונות תוכנה כוללת שלך XC720xd- ה מכשיר הזמנת

.Nutanix את והתקן הורד.1

.Microsoft SQL את והתקן הורד.2

.SCVMM את והתקן הורד.3

).™VMware View או, ™Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp): (ברוקר (מתווך והתקן הורד.4

אל פנייה  Dell

 למצוא באפשרותך, פעיל אינטרנט חיבור ברשותך אין אם. הטלפון ובאמצעות מקוונות ושירות תמיכה אפשרויות מספר מספקת Dell: הערה

 ,ולמוצר למדינה בהתאם משתנה הזמינות. Dell של המוצרים קטלוג או החשבון, המשלוח תעודת, הרכישה בחשבונית קשר ליצירת מידע
.באזורך זמינים יהיו לא מהשירותים שחלק וייתכן

.dell.com/support/softwarecontacts אל ועבור זמין במקום השירות תג את מראש הכן, Dell ProSupport עם קשר ליצירת•

.dell.com/contactdell אל עבור, לקוחות שירות או טכנית תמיכה, מכירות בנושא Dell אל לפנייה•

QR קוד

 QR- ה קוד את סרוק, נוסף מידע לקבלת
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