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Notas, avisos e advertências
NOTA: uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor os recursos do 
computador.

CUIDADO: Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar 
o problema.

ATENÇÃO: uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões 
corporais ou mesmo risco de vida.
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Guia de início rápido do Dell XC720xd 
para Desktop Virtualization

NOTA: NÃO descarte este documento. Ele contém informações importantes e URLs de sites para a 
instalação e o licenciamento do seu equipamento Dell XC720xd e informações para entrar em 
contato com a equipe de Suporte Técnico da Dell.

 

Pré-requisitos

As informações sobre os pré-requisitos necessários para hardware e software suportados pela Dell 
podem ser acessadas on-line a partir de See XC Series support information (Consultar as informações de 
suporte do XC Series) em dell.com/WyseXC.

Configurar o XC720xd
NOTA: Para obter instruções detalhadas sobre cada uma das tarefas mencionadas aqui, consulte o 
guia de implementação do XC720xd disponível em dell.com/WyseXC.

Antes de implementar desktops virtuais, execute as seguintes tarefas para configurar o seu equipamento:

1. Conecte as portas de rede do sistema host para as conexões a seguir:

a. Broker e desktops virtuais

b. Hipervisor e servidor host

c. iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado 
Dell) 

2. Configure o hipervisor no sistema host.

3. Configure o Nutanix software.

4. Instale e configure o Microsoft SQL Server.

5. Instale e configure o software Microsoft SCVMM se estiver usando o vWorkspace com Hyper-V ou o 
XenDesktop com Hyper-V.

6. Instale e configure o VMware vCenter se estiver usando o VMware View ou o XenDesktop com 
vSphere.

7. Instale e configure o broker de conexão, conforme necessário.
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Informações relacionadas
Documento Local

A página inicial do Dell XC Series para 
Desktop Virtualization

dell.com/WyseXC

Informações de licenciamento

O seu pedido do XC720xd inclui o software e licenças, os quais precisam ser baixados e instalados. 
Execute as seguintes tarefas:

1. Faça o download e instale o Nutanix.

2. Faça o download e instale o Microsoft SQL.

3. Faça o download e instale o SCVMM:

4. Faça o download e instale o Broker (Dell vWorkspace™ XenApp™, Citrix XenDesktop™, Citrix ou 
VMware View™).

Como entrar em contato com a Dell

NOTA: A Dell fornece várias opções de suporte e atendimento on-line ou por telefone. Se não tiver 
uma conexão de Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura de 
compra, nota de expedição, nota fiscal ou catálogo de produtos Dell. A disponibilidade varia de 
acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua região.

• Para entrar em contato com o Dell ProSupport, tenha a sua etiqueta de serviço em mãos e vá para o 
site dell.com/support/softwarecontacts.

• Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, de suporte técnico ou de 
atendimento ao cliente, visite o site dell.com/contactdell.

Código QR

Para obter mais informações, examine o código QR. 
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