
Masaüstü Sanallaştırma için Dell XC720xd
Başlangıç Kılavuzu

Resmi Model: E14S Series
Resmi Tip: E14S001



Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar
NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini 
anlatır.

UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Telif hakkı © 2014 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, A.B.D. ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. 
Dell™ ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve 
isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2014 –11

Rev. A01



1
Masaüstü Sanallaştırma için Dell XC720xd için 
hızlı başlangıç kılavuzu

NOT: Bu belgeyi ATMAYIN. Bu belge; Dell XC720xd aracınızın kurulumuna ve lisanslanmasına yönelik önemli bilgiler ve 
Web sitesi URL'leri içerir ve Dell Teknik Destek ekibiyle iletişime geçebilmeniz için gerekli bilgileri sunar.

 

Ön-koşullar
Dell-destekli donanım ve yazılım için gerekli ön koşullar hakkındaki bilgilere, çevrimiçinden dell.com/WyseXC adresindeki XC 
Serisi destek bilgi sayfasına bakınızdan ulaşabilirsiniz.

XC720xd Kurma
NOT: Burada sözü edilen her görev konusundaki ayrıntılı talimatlar için, bkz. dell.com/WyseXC adresindeki XC720xd 
Dağıtım Kılavuzu.

Sanal masaüstlerini konuşlandırmadan önce, cihazınızı kurmak için aşağıdaki görevleri tamamlayın:

1. Aşağıdaki bağlantılar için, anasistemin ağ bağlantı noktalarını kablolayın:

a. Aracı ve sanal masaüstleri
b. Hipervizör ve ana sunucu
c. Dell Uzaktan Erişim Denetleyicisi (iDRAC) entegrasyonu

2. Ana sistemdeki hipervizörü yapılandırın.
3. Nutanix yazılımını yapılandırın.
4. Microsoft SQL Sunucusunu yükleyin ve yapılandırın.
5. Eğer Hyper-V'li vWorkspace ya da XenDesktop Microsoft SCVMM kullanıyorsanız, yazılımın yükleyin ve yapılandırın. 
6. VMware View ya da vSphere'li XenDesktop kullanıyorsanız, VMware vCenter yükleyin ve yapılandırın. 
7. Gerekli oldukça, bağlantı aracısı yükleyin ve yapılandırın.
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İlgili Bilgiler
Belge Konum

Masaüstü Sanallaştırma için Dell XC Serisi ana 
sayfası

dell.com/WyseXC

Lisans Bilgileri
XC720xd cihaz siparişiniz yazılım ve lisans içeriyor olup onların indirilmeleri ve yüklenmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki görevleri 
tamamlayın:

1. Nutanix indirip yükleyin.

2. Microsoft SQL indirip yükleyin.

3. Microsoft SCVMM indirip yükleyin.

4. Broker indirip yükleyin (Dell vWorkspace™, Citrix XenDesktop™, Citrix XenApp™, ya da VMware View™).

Dell'e Başvurma
NOT: Dell, birkaç çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunar. Etkin bir Internet bağlantınız yoksa iletişim 
bilgilerini faturanızda, sevk irsaliyenizde, fişinizde veya Dell ürün katalogunda bulabilirsiniz. Uygunluk durumu ülkeye ve 
ürüne göre değişiklik gösterebilir ve bazı hizmetler bölgenizde sunulmayabilir.

• Dell ProSupport'la iletişime geçmek için, Servis Etiketinizi hazır bulundurun ve dell.com/support/softwarecontacts sayfasına 
gidin.

• Satış, teknik destek ya da müşteri hizmetleri sorunları için Dell'e başvurmak üzere dell.com/contactdell adresine gidin.

QR Kodu
Daha fazla bilgi için, QR kodunu tarayın.  
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