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Panduan cepat untuk Dell XC720xd untuk 
Virtualisasi Desktop

CATATAN: JANGAN membuang dokumen ini. Dokumen ini berisi informasi penting dan situs URL 
untuk instalasi dan lisensi alat Dell XC720xd Anda, dan informasi untuk menghubungi Dell Technical 
Support.

 

Prasyarat

Informasi tentang prasyarat yang dibutuhkan untuk perangkat pendukung baik keras maupun lunak Dell 
bisa diakses secara online dari informasi dukungan XC Series di dell.com/WyseXC.

Pengaturan XC720xd
CATATAN: Untuk instruksi lebih detail tentang masing-masing langkah yang disebutkan di sini, lihat 
Petunjuk Pengarahan XC720xd di dell.com/WyseXC.

Sebelum menggunakan desktop virtual Anda, lakukan langkah-langkah berikut ini untuk mengatur alat-
alat Anda:

1. Hubungkan port jaringan dari sistem host untuk koneksi-koneksi berikut:

a. Broker dan desktop virtual

b. Hypervisor dan server host

c. Pengendali Akses Jarak Jauh Dell terintegrasi (iDRAC)

2. Konfigurasi hypervisor pada sistem host.

3. Konfigurasi perangkat lunak Nutanix.

4. Instal dan konfigurasi Microsoft SQL Server.

5. Instal dan konfigurasi perangkat lunak Microsoft SCVMM jika menggunakan vWorkspace dengan 
Hyper-V atau XenDesktop dengan Hyper-V.

6. Instal dan konfigurasi VMware vCenter jika menggunakan VMware View atau XenDesktop dengan 
vSphere.

7. Instal dan konfigurasi broker koneksi seperlunya.
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Informasi terkait
Dokumen Lokasi

Laman Dell XC Series untuk Virtualisasi 
Dekstop

dell.com/WyseXC

Informasi lisensi

Pesanan alat XC720xd Anda termasuk perangkat lunak dan lisensi yang perlu didownload dan diinstal. 
Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Download dan install Nutanis.

2. Download dan install Microsoft SQL.

3. Download dan install SCVMM.

4. Download dan install Broker (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™, or VMware 
View™).

Menghubungi Dell

CATATAN: Dell menyediakan beberapa pilihan layanan dan dukungan online dan berbasis telepon. 
Jika Anda tidak mempunyai koneksi internet aktif, Anda bisa menemukan informasi kontak pada 
faktur pembelian, slip kemasan, bon, atau katalog produk Dell. Ketersediaannya berbeda antara 
negara dan produk, dan layanan tertentu mungkin tidak tersedia di area Anda.

• Untuk menghubungi Dell ProSupport, siapkan tag layanan Anda dan lihat dell.com/support/
softwarecontacts.

• Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, 
lihat dell.com/contactdell.

Kode QR

Untuk informasi lebih lanjut, scan kode QR. 
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