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Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.

OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób 
uniknięcia problemu.

PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, 
odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.
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Skrócona instrukcja obsługi rozwiązania Dell 
XC720xd przeznaczonego do wirtualizacji 
pulpitów

UWAGA: Zachowaj ten dokument. W dokumencie tym zawarto ważne informacje i adresy URL do instrukcji instalacji 
urządzenia Dell XC720xd oraz informacji o licencjonowaniu, a także dane kontaktowe z pomocą techniczną firmy Dell.

 

Wymagania wstępne
Więcej informacji o wymaganiach wstępnych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem można znaleźć w informacji pomocy 
technicznej See XC Series pod adresem dell.com/WyseXC.

Konfiguracja systemu XC720xd
UWAGA: Więcej informacji o każdej z wymienionych poniżej czynności można znaleźć w dokumencie XC720xd 
Deployment Guide dostępnym pod adresem dell.com/WyseXC.

Przed przystąpieniem do wdrażania wirtualnych pulpitów należy wykonać poniższe czynności, aby skonfigurować urządzenie:

1. Podłączyć porty sieciowe głównego systemu na potrzeby następujących połączeń:

a. Pośrednika i pulpitów wirtualnych
b. Hiperwizora i serwera głównego
c. Kontrolera Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)

2. Skonfiguruj hiperwizora na systemie głównym.
3. Skonfiguruj oprogramowanie Nutanix.
4. Zainstaluj oprogramowanie Microsoft SQL Server i skonfiguruj je.
5. Zainstaluj oprogramowanie Microsoft SCVMM i skonfiguruj je, jeżeli używane jest rozwiązanie vWorkspace z funkcją Hyper-

V lub XenDesktop z funkcją Hyper-V.
6. Zainstaluj oprogramowanie VMware vCenter i skonfiguruj je, jeżeli używane jest rozwiązanie VMware View lub XenDesktop 

z funkcją vSphere.
7. Zainstaluj oprogramowanie pośredniczące i skonfiguruj je w razie potrzeby.
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Powiązane informacje
Dokument Położenie

Strona główna rozwiązania Dell XC Series 
przeznaczonego do wirtualizacji pulpitów

dell.com/WyseXC

Informacje o licencjonowaniu
Zamówienie urządzenia XC720xd obejmuje oprogramowanie i licencje, które należy pobrać i zainstalować. Wykonaj poniższe 
czynności:

1. Pobierz oprogramowanie Nutanix i zainstaluj je.

2. Pobierz oprogramowanie Microsoft SQL i zainstaluj je.

3. Pobierz oprogramowanie SCVMM i zainstaluj je.

4. Pobierz oprogramowanie pośredniczące (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™ lub VMware View™) 
i zainstaluj je.

Kontakt z firmą Dell
UWAGA: Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, usług elektronicznych oraz telefonicznych. W 
przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie 
dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell. Ich dostępność zależy od produktu i kraju, a niektóre z nich 
mogą być niedostępne w kraju użytkownika.

• Aby skontaktować się z pomocą techniczną Dell ProSupport, przygotuj znacznik serwisowy i odwiedź stronę dell.com/
support/softwarecontacts.

• Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, odwiedź stronę dell.com/
contactdell.

Kod QR
Więcej informacji można uzyskać, skanując kod QR. 
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