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Abstract 
In this report I have made various comparisons between different client solutions; a 

standard client solution (PC-server), to use as a comparison and look at various 

differences in costs against the other client solutions that I have compared, which is 

Windows Thin PC, Dell Wyse, Red Hat Enterprise Virtualization and FSData terminal 

server/thin clients. All these solutions require a form of server to work against, which 

also the standard solution uses, but the main difference is that most of the data and 

computing power is on the server instead of the client. 

Window Thin PC, Dell Wyse, Red Hat EV and FSData all use some kind of thin client as 

hardware. Some of the main differences is that Windows Thin PC can be installed on 

almost any hardware. Dell Wyse is a special hardware group from Dell, that uses its own 

proprietary software, and Red Hat EV which is based on linux, is the cheapest option 

where the only cost is for support. FSData terminal server/thin client use as the name 

suggest a terminal server and a form of thin client to connect to it, the solution essentially 

means that your rent the complete hardware from FSData. 

The comparisons are made with the view of different scenarios based of the number of 

clients, where costs and licenses, as well as time spent on installation, upgrades, 

monitoring and managing are some of the main points raised. 
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Sammanfattning 
I den här rapporten har jag gjort olika jämförelser mellan några olika klientlösningar; en 

standard klientlösning (PC-server), för att använda som jämförelse och titta på olika 

skillnader kostnader mot de andra klientlösningarna som jag jämfört, som är Windows 

Thin PC, Dell Wyse, Red Hat Enterprise Virtualization och FSData Terminalserver/tunna 

klienter. Alla de här lösningarna kräver en form av server att arbeta mot, som även 

standardlösningen använder sig av, men de skiljer sig främst mot min den i att data och 

beräkningskraft till största delen finns servern. 

Windows Thin PC, Dell Wyse, Red Hat EV samt FSData används alla med någon form 

av tunn klient. Skillnaderna är att Windows Thin PC kan installeras på nästan vilken 

hårdvara som helst. Dell Wyse är en speciell hårdvarugrupp från Dell, som använder 

proprietär mjukvara, och Red Hat EV som är baserat på linux är det billigaste alternativet 

där det egentligen enbart är supporten som man betalar för. FSData terminalserver/tunna 

klienter använder som namnet antyder en terminalserver samt en form av tunn klient för 

att ansluta mot den, lösningen går i huvudsak ut på att man hyr den komplett från FSData. 

Jämförelserna är gjorda med syn på olika scenarion i form av olika antalet klienter, där 

kostnader och licenser, samt nedlagd tid på installation, uppgraderingar, övervakning och 

managering är några av huvudpunkterna som tas upp. 
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1 Inledning 

I Internets barndom så var det i princip bara stordatorer som företag använde sig av för att 

lösa de uppgifter som de arbetade med, arbetet mot stordatorn skedde via mycket enkla 

terminaler som inte hade någon lagring alls, och med ett tangentbord matade man in data. 

När persondatorn slog igenom så fick alla en egen dator och stordatorn och terminalen 

togs bort, datorerna kopplades även ihop i nätverk. De enskilda datorerna gjorde att 

underhåll och uppgraderingar blev utspridda, jämfört med stordatorerna där men endast 

behövde utföra uppgraderingar och underhåll av en maskin. 

Senare kom servrar in i bilden för att tillhandahålla (servera) olika tjänster till klienterna, 

så som en central lagring och backup. 

1.1 Interlan Gefle AB 
Interlan är ett IT-konsultföretag med 24 anställda. Företagssäte och huvudkontor finns i 

Gävle, med filialkontor i Bollnäs och Örnsköldsvik. 

Företaget startades 1997 med målsättningen att arbetade med kvalificerade tjänster av 

hög kvalitet. 

Beskrivning från deras hemsida: 

”Interlan tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom IT såsom klient och 

serverlösningar, kommunikation, säkerhet, mobilitet, utveckling och internettjänster.” 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram ett dokument som ska kunna användas internt på 

Interlan av konsulter för att vid olika frågeställning från kund enklare kunna svara och 

beskriva krav och beroenden som finns vid olika typer av lösningar. 

1.3 Avgränsningar 

Jag har tittat på klientlösningar som berör den generella användaren, som vill ha tillgång 

till t.ex. webbsurf, kunna skicka/ta emot mail, samt dokumenthantering/skrivning mm. 
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2 Förklaring av klientlösningar 

Här kommer jag att gå igenom kort hur de olika klientlösningarna som jag har med i 

denna rapport fungerar i grunden och för just vanligt kontorsarbete. 

2.1 Tunna klienter 

För att en tunn klient ska fungera som det är tänkt, så behövs det i hårdvaruväg en form 

av server som lagrar all data åt klienten, och som håller reda på och skickar ut 

operativsystem och uppdateringar, som den tunna klienten hämtar upp och kör vid 

uppstart, vilket vanligen betyder att operativsystemet körs från arbetsminnet (RAM). 

All data som klienten arbetar med sparas kontinuerligt till servern, vilket i sin tur bidrar 

till att man kan snabbt byta till en annan tunn klient och starta upp sin session om den 

skulle gå sönder. 

2.2 Terminalserver 

Terminalservern och klienten som ansluter till den liknar till viss del den tunna klienten, 

med den stora skillnaden att ingen data alls finns på klienten, som vanligen bara består av 

en skärm, ett tangentbord, en mus och någon form av medie-mottagare som är kopplad 

mot servern. 

Det man skickar till klienten från servern är i princip en videoström, och samtidigt så 

skickas det tillbaka knapptryckningar från klienten. 

2.3 Tjocka klienter 

Tjocka klienter är egentligen en “standard” lösning med PC och server, här sker all 

beräkning och lagring på PCn, och vanligtvis så sköter servern backup och andra 

uppgifter som användarautentisering. 
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3 Fördelar och nackdelar med olika klientlösningar 

3.1 Fördelar med tjocka klienter 

Nätverksoberoende, fungerar ”själv”, beroende på hur inloggning/fillagring sker. 

Bild och ljud som klarar tyngre applikationer. 

Mer flexibel för användarna, klarar ”alla” program. 

3.2 Nackdelar med tjocka klienter 

Tjocka klienter som i vanlig mening är en PC, har vanligtvis en kort livscykel på 3-4 år, 

beroende på de många rörliga delar, men även att hårdvaran i sig blir föråldrad och får 

svårare att orka med nya programvaror och operativsystem. 

3.3 När är tjocka klienter ett bra alternativ? 

Kort sagt har man behov av mindre än 5 datorer så kan kostnaden och den kompetens 

som krävs för att installera, konfigurera och underhålla ett nätverk med tunna klienter och 

server därtill vara större än att bara införskaffa en ”standard” PC-lösning. 

Företag som inte har VDI eller sessionsbaserad infrastruktur, eller som har begränsad 

kapacitet på den aktuella lösningen, bör även ta med det i planeringen och redogöra om 

en uppgradering skulle vara tillräcklig för att väga upp kostnaderna och vilket behov som 

personalen har på datorkraften. 

3.4 Fördelar med tunna klienter 

 Längre livslängd 

Tunna klienter har mindre rörliga delar och komponenter och kan därför bytas ut med 

mellanrum på 5-7 år. 

● Lägre kostnader 

I en studie gjord av IDC [1], var den initiala kostnaden för en PC-lösning $674 (4454 

SEK) samt $398 (2630 SEK) för en tunn klient, det tillkom även en kostnad på $211 

(1394 SEK) ($15 000 (99 139 SEK) per server/71 klienter per server) per tunn klient för 

servrar. 

Det innebar en besparing på 10 % med tunna klienter jämfört med en PC-lösning. 
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Figur 1, årlig kostnad av PC-system jämfört med tunna klienter. [1] 

 Kontroll och säkerhet 

Eftersom all beräkning sker på datacentret, så behövs ingen lokal lagring av data, vilket 

ger en högre fysisk säkerhet. 

 Enklare administration 

Tunna klienter kan installeras snabbt, särskilt då de ofta är förkonfigurerade från 

tillverkaren, samt att de kräver mindre säkerhetsuppdateringar, då lokal data och 

applikationer är begränsat. 

Detta gör att det även blir enklare och snabbare att ta backuper, då man slipper hämta 

data från den lokala arbetsstationen och istället tar det direkt från värdservern. 

”Teknikavdelningen behöver inte längre ha personal utplacerade på flera siter. Innan 

övergången till tunna klienter förlitade företag sig på utplacerad personal för att lösa 72 

% av problemen som uppstod, och svarade endast centralt 28 % av gångerna. Nu kan de 

svara och lösa problem utan att behöva göra besök 95 % av gångerna.” - [1] 
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Figur 2, Tid spenderad på support före och efter övergång till tunna klienter. [1] 

 Tillgänglighet på programvara 

Då alla programvara ligger centralt så är det lättare att komma åt från andra ställen än vid 

arbetsplatsen. 

 Skalbart med lastbalansering 

Det är lättare att dela upp resurserna på servern och på så sätt kan man vid behov tilldela 

användare mer beräkningskraft på servern, vid de tillfällen som de behöver det, och då de 

inte använder den kraften så delas den ut på alla andra användare och det gör att man kan 

utnyttja serverns resurser maximalt. 

3.5 Nackdelar med tunna klienter 

De nackdelar som finns med att använda tunna klienter är kort sagt fördelarna som finns 

med tjocka klienter, som att de tunna klienterna är beroende av ett fungerande nätverk 

och en server att ansluta till. 

3.6 När är tunna klienter ett bra alternativ? 

Företag som planerar att byta ut eller uppgradera sin aktuella hårdvara bör se över 

möjligheterna med andra klientlösningar som tunna klienter. I vissa fall så är det inte 

möjligt att byta på grund av t.ex. att personal behöver lokal arbetskraft, där ingen 

fördröjning tolereras eller om de behöver en mobil lösning.  

Några punkter man bör ha i åtanke om man planerar inför klientbyte är: 

 Vad behöver användaren (video, ljud, 3D)? 
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Kommer de klara sig utan grafiskt krävande applikationer? 

 Vilken beredskapsplan har man om nätverket går ner? 

Då tunna klienter vanligtvis kräver anslutning till nätverket och en server/terminalserver 

för att fungera, så måste man ta fram en beredskapsplan för att snabbt kunna lösa problem 

som kan uppstå. 

 Är mina användare (personal) alltid anslutna till nätverket? 

Viss personal kanske inte alltid är anslutna, om de är ute på arbete så kanske någon annan 

lösning passar just dom bättre. 

 Vad är kapaciteten på vårt nuvarande VDI/sessionsbaserade infrastruktur? 

Infrastrukturen måste ju klara av att serva alla de tunna klienterna man installerar. 

 Kan vår nuvarande hårdvaruleverantör leverera tunna klienter eller måste vi hitta nya? 

Man kanske kommer behöva skriva nya avtal, vilket även det kan ta tid att komma fram 

till. 

Som all hårdvara så är alla tunna klienter olika, det finns flera olika modeller från flera 

leverantörer som supporterar olika tjänster, och olika operativsystem som bara tillåter 

vissa tjänster, samt att priset varier. 

Baserat på svaren från tidigare frågor så kan företag titta på hur många och vilka tunna 

klienter som kan passa deras behov. Man bör ha i åtanke följande vid val av tunna 

klienter: 

 "Noll Klient": I princip en I/O klient som inte har något lokalt operativsystem eller 

lagring, samt är helt beroende av servern för all beräkning. 

 Hantering: Även fast tunna klienter kräver mindre hantering än Pc-datorer, så är de 

inte helt självgående, då de kräver mjukvaru-och säkerhetsuppdateringar. Därför bör 

man välja en tunn klient som går lätt att integrera med de aktuella hanteringsverktyg 

och strategier man har. 

 Funktionalitet: Tunna klienter och "noll klienter" måste alltid vara anslutna till 

nätverket, och är inte byggda för att köra lokala applikationer. 

 Multimedia funktioner: Många VDI-lösningar använder grafiken på klienten för att 

visa multimedia på fjärrskrivbordet, men inte alla tunna klienter eller "noll klienter" 
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kan köra grafikkrävande processer lokalt, och de med inbyggda grafikkort kostar mer 

än de utan. Därför bör man titta på kostnaderna och behoven av grafikvisning och 

utifrån det välja den typ av klient som passar de användare man har. 

 Kostnad: Tunna klienter minskar kostnaderna för underhåll och drift, men de är inte 

gratis då det tillkommer en engångskostnad vid köp, och beroende på hårdvaran och 

dess kapacitet så kan de kosta lika mycket som en lågbudget PC. Samt att alla tunna 

klienter som kör någon av Microsofts operativsystem kräver VDA licensiering för att 

kunna använda VDI. 

 Strategi: Då tunna klienter och hårdvaran i sig inte går att använda till annat än just 

för en tunn klient, så bör man vara säker på att man har utrett och valt en 

serverlösning som passar, och har planerat för uppgradering av datacenter, lagring 

och nätverksinfrastruktur för att kunna köra skrivbordmiljöer smärtfritt via nätverket 

och fjärrskrivbord. 

4 Metod 

4.1 Planering 

Arbetet med studien började med att ta fram en kravspecifikation i samarbete med 

Interlan för att jag skulle få ett hum om vad Interlan ville att arbetet skulle innehålla. 

De mål som sattes i början av arbetet, i samarbete med Interlan var följande, några mål 

ändrades till viss del under arbetets gång. 

 Sammanställa ett dokument som skall kunna användas av konsulter vid olika 

frågeställningar 

 Fokus på en vanlig kontorsanvändare 

 Val av klientlösningar samt kriterier 

o Titta på kriterier vid olika antal användare 

o Hur kostnader skiljer sig och om det behövs annan hårdvara 

 Titta på ekonomiska kriterier som initiala investeringar och årskostnader 

4.2 Arbetsmetod 
Då arbetet och uppdraget i grunden är teoretiskt, så har arbetet bestått av att välja olika 

klientlösningar som ska jämföras, och jag valde några som jag tyckte var mer välkända 

och som därför kanske hade mer dokumentation att läsa på om. Samt studera fakta och 
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sammanställa detta. I tidplanen (Se Bilagor) finns upplagt arbetet i antal timmar samt en 

preliminär summering av den verkligt nedlagda tiden (plus-minus 1-2 timmar per vecka).  

5 Resultat 

Resultatet av denna studie består av jämförelser av klientlösningarna vid olika antal 

klienter samt satta kriterier.  

5.1 Kriterier och jämförelser 

5.1.1 Generell klientlösning PC-Server 

5.1.1.1 Upp till 10 klienter 
Tabell 1, kriterier för pc-server vid upp till 10 klienter. 

Tjänster PC - Windows 8.1 Pro Server - Windows Server 2012 R2 

Kriterier   

Upp till 10 

klienter 

 Windows Server 2012 R2 Essentials, 

som har stöd för upp till 25 användare 

Enkelt att 

installera 

Väldigt lätt att följa 

installationsprocessen, mer 

tidskrävande beroende på antalet 

klienter som skall installeras. 

Enkelt att följa under 

installationsprocessen, kan ta viss tid 

att konfigurera men det finns väldigt 

bra guider på t.ex. Microsoft Virtual 

Academy, som är gratis med ett 

Microsoft konto. 

Mobilitet Beroende på vilket hårdvara, med 

en laptop eller surfplatta samt 

WLAN eller mobilt internet får 

man en mobil åtkomst. 

Man bör ej köra servern mobilt, heller 

inte via WLAN eller mobilt internet 

om man vill säkerställa upptid. 

Krav på 

hårdvara 

1 GHz processor 

1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) 

RAM 

16GB (32-bit) eller 20 GB (64-bit) 

lagring 

Grafikkort med stöd för DirectX 9 

med WDDM-drivrutin 

 

Minimikrav: 

1.3 GHz multicore processor (64-bit) 

2 GB RAM 

160 GB hårddisk med 60 GB 

systempartition 

Gigabit ethernet adapter 

Rekommenderad hårdvara: 

3.1 GHz multicore processor (64-bit) 
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16 GB RAM 

 

Support Finns mycket gratis support i form 

av guider från Microsoft som täcker 

många av de vanliga funktionerna 

som finns i Windows 8.1. 

Här kan man även få support direkt 

från Microsoft genom att skicka in 

en begäran om kontakt till dem. 

Finns gratis support via t.ex. TechNet 

och MSDN forum, och man kan även 

få support via e-post, ärendehantering 

eller telefon. 

Säkerhet Har BitLocker som krypterar 

användarens data, det krävs även ett 

USB-minne för att kunna använda 

BitLocker. 

Stöd för automatisk backup och 

filhistorik med Windows 8 och 8.1, 

möjlighet att helt återställa en 

klientdator genom en återställnings CD 

som hämtar data från backupservern. 

Krav på 

övervakning 

Om klienten är ansluten till servern 

med “Windows Server 2012 R2 

Essentials Connector” så kan den 

konfigureras och styras från server 

och andra administratörsklienter 

genom server och Dashboard.  

Genom “Dashboard”, som är en 

centraliserad verktygslåda, kan man 

enkelt managera klienter och 

användare, lägga till hosts och få 

felmeddelanden, varningar eller 

information. 

Licenser Finns tillgång till 90-dagars 

testperiod, i form av Windows 8.1 

Enterprise, som är i grunden väldigt 

likt Pro med några undantag som 

VDI och DirectAccess. 

 

Finns tillgång till testperioder (180 

dagar) så man kan testa Essentials 

gratis och se hur det skulle kunna 

fungera i den miljö man arbetar i. 

 

Licenser kan antingen köpas direkt från Microsoft eller från tredjeparts 

säljare, t.ex. i OEM paket där licensen är bunden till hårdvaran. 

Priser 

 

Exempel på initial kostnad för 

hårdvara från Dell (OEM), som 

möter hårdvarukraven: 8190 SEK 

per maskin. 

Med 4 års hemmaservice samt 

telefonsupport: 2080 SEK 

2499 SEK per licens 

Exempel på initial kostnad för 

hårdvara från Dell (OEM), som möter 

minimikraven: 17 799 SEK, här ingår 

även en Essentials licens. 

3291 SEK per licens 
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5.1.1.2 Upp till 50 klienter 
Tabell 2, kriterier för pc-server vid upp till 50 klienter. 

Tjänster PC - Windows 8.1 Pro Server - Windows Server 2012 R2 

Kriterier   

Upp till 50 

klienter 

 Windows Server 2012 R2 Standard för 

över 25 klienter 

Enkelt att 

installera 

Är liknande vid 10 klienter men 

mer tidskrävande på grund av fler 

klienter. 

Är liknande Essentials, krävs mer 

initial konfiguration då mycket är 

förinställt i Essentials. 

Mobilitet Delvis, se 10 klienter. Nej, se 10 klienter. 

Krav på 

hårdvara 

Samma krav som vid 10 klienter. Minimumkrav för endast OS: 

1.4 GHz processor (64-bit) 

512 MB RAM 

32 GB hårddiskutrymme 

 

Kraven beror helt på vilka 

applikationer servern skall köra, men 

utifrån minimikraven för Essentials så 

bör det här vara lämpligt med; 

Över 2 GHz Intel Xeon processor (64-

bit) 

16 GB RAM 

Över 200 GB hårddiskutrymme 

Support Liknande support som kan fås som 

vid 10 klienter. 

Liknande support som vid 10 klienter. 

Säkerhet Se 10 klienter Med System Center Configuration 

Manager och Endpoint Protection så 

får man skydd mot malware och annan 

skadlig kod. 

Krav på Kan som med Essentials styras via 

Windows Servern om klienten är 

Med System Center Configuration 

Manager så kan man managera 
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övervakning ansluten till Active Directory på 

den. 

klienter, skicka ut uppdateringar och 

konfigurera åtkomst för varje 

användare. 

Licenser Samma som vid 10 klienter, se 

även licenser för Server upp till 50 

klienter, i cellen till höger. 

Windows 2012 R2 Standard kräver 

antingen en CAL (Klientlicens) eller 

en DAL (Hårdvarulicens) beroende på 

hur många användare eller maskiner 

som kommer vara anslutna. 

Upp till 50 klienter innebär att man då 

måste ha 50 CAL (Klientlicenser), vid 

andra scenarion t.ex. om man har 20 

datorer men 50 användare som inte är 

på jobbet samtidigt, blir det billigare 

om man istället väljer 20 DAL 

(Hårdvarulicenser). 

Priser Samma som vid 10 klienter. Exempel på initial kostnad för 

hårdvara som möter de 

rekommenderade krav för en Standard 

installation: 

Komplett OEM server från Dell med 

Server 2012 R2 Standard med; 

50 CALs: 40853 SEK 

20 DALs: 33387 SEK 

 

5.1.1.3 Upp till 100 klienter 
Tabell 3, kriterier för pc-server vid upp till 100 klienter. 

Tjänster PC - Windows 8.1 Pro Server - Windows Server 2012 R2 

Kriterier   

Upp till 100 

klienter 

 Windows 2012 R2 Standard 

Enkelt att 

installera 

Liknande som vid 10 och 50 

klienter, största skillnaden är 

antalet klienter här som gör att 

tidsåtgången blir stor. 

Samma som vid 50 klienter. 
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Mobilitet Delvis, se 10 klienter. Nej, se 10 samt 50 klienter. 

Krav på 

hårdvara 

Samma som vid 10 klienter. Se 50 klienter, samma minimikrav för 

en basinstallation. 

Kraven beror helt på vilka 

applikationer servern skall köra, men 

utifrån minimikraven för Essentials, 

och kraven för 50 klienter med 

Standard, så bör det här vara lämpligt 

med; 

Över 2 GHz Intel Xeon processor (64-

bit) 

32 GB RAM 

Över 200 GB hårddiskutrymme 

Support Se support 10 samt 50 klienter. Se support 10 samt 50 klienter. 

Säkerhet Se säkerhet 10 samt 50 klienter. Se säkerhet 10 samt 50 klienter. 

Krav på 

övervakning 

Se 50 klienter. 

Kommer förmodligen att kräva mer 

personal för att kunna underhålla 

och övervaka 100 klienter. 

Se 50 klienter. 

Licenser Se licenser för 50 klienter. Se licenser för 50 klienter. 

Priser Samma som vid 10 och 50 klienter. Exempel på initial kostnad som möter 

de rekommenderade kraven, med en 

OEM server från Dell: 

100 CALs: 54829 SEK 

40 DALs: 39896 SEK 
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5.1.2 Olika klientlösningar 

5.1.2.1 Upp till 10 klienter 
Tabell 4, kriterier för olika klientlösningar vid upp till 10 klienter. 

Tjänster Windows Thin PC Dell Wyse 

 

Red Hat 

Enterprise 

Virtualization 

FSData 

Terminalserve

r /tunna 

klienter 

Kriterier     

Upp till 10 

klienter 

    

Enkelt att 

installera 

Ja, se rubrik 5.1.3.1 Ja, finns 

dokumentation 

från Dell 

Ja, finns väl 

dokumenterat 

Ja, färdiga 

lösningar 

Mobilitet Delvis mobilt* Pocket Cloud, 

access med 

mobil enhet 

Delvis mobilt* Använder 

tunna 

stationära 

klienter, mobilt 

via 

fjärranslutning 

Krav på 

hårdvara 

Klienthårdvara: 

1 GHz 32-bit CPU 

1 GB Ram 

16 GB lagring 

(minst 4 GB) 

DirectX 9 grafik 

 

Serverhårdvara: 

Quad core CPU 

2.5 GHz 

Minst 6 GB 

ram 

Minst Gigabit 

ethernet 

 

Tunn klient med 

webbläsare 

  Kräver 

processor med 

AMD-V eller 

Intel-V för 

Terminalserver 

Hårdvara är 

färdigt i paket 

Support Finns genom SA 

eller VDA licens 

Dedikerat 

Support och 

Self-service 

Customer Portal 

med nyheter samt 

ärendehantering 

De erbjuder 

telefon och 

mailsupport. 

Säkerhet Har så kallade 

“write filters” som 

tillåter 

administratörer att 

låsa delar av 

OS baserat på 

varken Linux 

eller Windows 

gör det i princip 

immunt mot 

Användare och 

gruppbaserad 

autentisering och 

säkerhet, baserat 

Tar daglig 

backup och 

lagrar den i en 

separat 
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hårddiskar eller 

andra funktioner.  

virus och dyl. på Linux 

 

serverhall 

Krav på 

övervakning 

Kan använda 

verktyg som man 

kanske redan har, 

som Config 

Manager, Windows 

Update, Group 

Policies och 

Powershell 

Skalbar 

administration, 

“drag n drop” 

installation 

RHEV-M 

används för 

managering 

FSdata sköter 

övervakning 

och 

uppgradering 

av server 

Licenser Exempel: 

5 PCs med SA och 

5 tunna klienter 

med 10 användare 

samt 10 virtuella 

maskiner kräver; 

5 Windows SA 

5 Windows VDA 

10 Office licenser, 

för 10 

klientmaskiner. 

10 VDI Suite 

licenser 

Beror på vilket 

OS man väljer 

att streama från 

Årlig 

prenumerations-

kostnad, 

premium/ 

business support 

Kostnad per par 

socket (CPU) 

1 licens per 

användare med 

terminalserver, 

som kan 

användas från 

olika datorer 

och hemifrån. 

Priser 

 

Ingår gratis genom 

licenserna software 

assurance och 

virtual desktop 

access 

C10LE (klient) 

2293 SEK/st 

(349 USD)  

 

Valutakurs: 

6,61 SEK/USD 

den 2014/5/13. 

Ingen startavgift. 

Årskostnad per 

socket par: 

6905 SEK (999 

USD) för support 

under 

arbetstimmar 

samt 10362 SEK 

(1499 USD) för 

24/7/365 support.  

 

Valutakurs: 6,61 

Startavgift 

5000 SEK, 

tecknar man 

avtal i 24 

månader blir 

den gratis. 

395 SEK/mån ( 

3950 SEK á 10 

licenser) 

Tunn klient 

650 SEK/mån ( 

6500 SEK á 10 
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SEK/USD den 

2014/5/13. 

st.) 

 

5.1.2.2 Upp till 50 klienter 
Tabell 5, kriterier för olika klientlösningar vid upp till 50 klienter. 

Tjänster Windows Thin PC Dell Wyse 

 

Red Hat 

Enterprise 

Virtualization 

FSData 

Terminalserve

r /tunna 

klienter 

Kriterier     

Upp till 50 

klienter 

    

Enkelt att 

installera 

Ja, se 5.1.3.1 Ja, se 10 

klienter. 

Ja, se 10 klienter. Sköts av 

FSdata, se 10 

klienter. 

Mobilitet Samma resultat om 

med 10 klienter, 

ingen skillnad med 

klienterna utan det 

är servern som 

kräver mer hårdvara 

Samma som vid 

10 klienter. 

Samma som vid 

10 klienter. 

Se 10 klienter. 

Krav på 

hårdvara 

Samma som >10 

klienter på krav på 

klientdatorerna, 

servrarna måste 

kunna hantera 50 

virtuella maskiner 

Serverhårdvara:

Quad core CPU 

2.5 GHz 

Minst 8 GB 

ram 

Minst Gigabit 

ethernet 

Samma som vid 

10 klienter, 

kräver mer för 

servern 

Hårdvara är 

färdigt i paket 

Support Finns genom SA 

eller VDA licens 

Samma som vid 

10 klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

De erbjuder 

telefon och 

mailsupport 

Säkerhet Samma som vid 10 

klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 

Krav på Samma som vid 10 Då övervakning Samma som vid Se 10 klienter 
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övervakning klienter i form av 

verktyg, kan 

behövas fler 

administratörer (ex. 

1 på 10 användare) 

och managering 

skalar upp till 

100 000 

klienter så är 

detta inget 

problem här 

10 klienter 

Licenser Exempel: 

50 användare, som 

som använder 50 

Win Thin PCs (med 

VDA licenser), 

samt att de ibland 

arbetar hemifrån 

och ansluter till 

virtuella maskiner; 

VDA inkluderar 

roaming (som gör 

att de kan använda 

en hemdator) 

50 Office licenser 

50 VDI suite 

licenser 

Se 10 klienter Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 

Priser Ingår gratis genom 

licenserna software 

assurance och 

virtual desktop 

access 

Samma som vid 

10 klienter. 

Samma som vid 

10, 

månadskostnader 

för 50 virtuella 

maskiner: 

(5 servrar och 10 

sockets, 5 sockets 

par) 

34 530 SEK per 

år för support 

under 

arbetstimmar 

samt 51 812 SEK 

för 24/7/365 

support 

Samma 

startavgift som 

vid 10 klienter 

förutom 

månadskostnad

erna: 

395 SEK/mån ( 

19750 SEK á 

50 licenser) 

Tunn klient 

650 SEK/mån ( 

32500 SEK á 

50 st.) 
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5.1.2.3 Upp till 100 klienter 
Tabell 6, ,kriterier för olika klientlösningar vid upp till 100 klienter. 

Tjänster Windows Thin PC Dell Wyse 

 

Red Hat 

Enterprise 

Virtualization 

FSData 

Terminalserve

r /tunna 

klienter 

Kriterier     

Upp till 100 

klienter 

    

Enkelt att 

installera 

Ja, se 5.1.3.1 Ja, se 10 

klienter 

Ja, se 10 klienter Sköts av 

FSdata, se 10 

klienter 

Mobilitet Samma resultat om 

med 10 klienter, 

ingen skillnad med 

klienterna utan det 

är servern som 

kräver mer hårdvara 

Samma resultat 

som vid >10 

klienter 

Samma som vid 

>10 klienter 

Se 10 klienter 

Krav på 

hårdvara 

Samma som 10 

klienter på krav på 

klientdatorerna, 

servrarna måste 

kunna hantera 100 

virtuella maskiner 

Serverhårdvara: 

Quad core CPU 

2.5 GHz 

Minst 12 GB 

ram 

Minst Gigabit 

ethernet 

Samma som vid 

10 klienter, 

kräver mer för 

servern* 

Se 10 klienter 

Support Finns genom SA 

eller VDA licens 

Samma som vid 

50 klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 

Säkerhet Samma som vid 10 

klienter 

Samma som vid 

50 klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 

Krav på 

övervakning 

Samma som vid 10 

klienter i form av 

verktyg, kan 

behövas fler 

administratörer (ex. 

1 på 10-15 

Samma som vid 

50 klienter 

Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 
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användare) 

Licenser Exempel: 

100 PCs med SA 

200 användare 

150 virtuella 

maskiner 

Antal användare 

påverkar inte 

licensiering 

100 SA licenser 

(om det ingår med 

PCn så behövs 

ingen extra) 

100 Office licenser 

100 VDI licenser 

Se 10 klienter Samma som vid 

10 klienter 

Se 10 klienter 

Priser Ingår gratis genom 

licenserna software 

assurance och 

virtual desktop 

access 

Samma som vid 

10 klienter 

Samma som vid 

10, 

månadskostnader 

för 100 virtuella 

maskiner: 

(10 servrar och 20 

sockets, 10 

sockets par) 

69 060 SEK per 

år för support 

under 

arbetstimmar 

samt 103 624 

SEK för 24/7/365 

support 

Samma 

startavgift som 

vid 10 klienter 

förutom 

månadskostnad

erna: 

395 SEK/mån ( 

39500 SEK á 

100 licenser) 

Tunn klient 

650 SEK/mån ( 

65000 SEK á 

100 st.) 
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5.1.3 Windows Thin PC 

5.1.3.1 Enkelt att installera? 

Ja, finns väl utförlig dokumentation för att driftsätta WTPC, där finns beskrivet hur man 

skapar en “Answer file”, som innehåller konfigurationer för nätverksinställningar, 

Internet explorer samt inställningar som behövs för en obevakad installation. 

Skillnaden mellan antalet klienter och hur enkel de är att driftsätta är egentligen bara en 

fråga om tidsåtgång, då man vid installation från nätverk måste starta upp varje måldator 

med en Windows PE (Preinstallation Environment) skiva för att sedan formatera och 

installera den förgenererade installation som man skapat. 

5.1.3.2 Mobilitet 

Beroende på vilken hårdvara man använder så kommer det att bli delvist mobilt, om man 

installerar WinTPC på en laptop och använder mobilt internet eller wlan för att ansluta 

till servern så går det, och med hjälp av DirectAccess så kan man ansluta direkt till 

företagsnätet utan behov av VPN. DirectAccess använder IPSEC och IPv6 för att skapa 

en säker anslutning. 

5.1.3.3 Krav på hårdvara 

Minimikrav: 1 GHz 32-bit processor, 1 GB RAM, 4 GB hårddiskutrymme samt en 

grafikprocessor med stöd för DirectX 9. 

5.1.3.4 Support 

Thin PC är tillgängligt genom alla volymlicenser som innehåller software assurance och 

virtual desktop access, och genom att man har de licenserna så kan man även ha med 

support. 

5.1.3.5 Säkerhet 

De tre “write filter” som finns är:  

 Enhanced write filter 

Blockerar all skrivning till hårddisken, och skapar en virtuell hårddisk på RAM som 

används för skrivning. Den virtuella delen förstörs vid varje omstart vilket gör att 

problem som virus löses enkelt med en omstart. 

 File based write filter 
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Tillåter viss skrivning till disk, t.ex. om man vill att skrivningar skall finnas kvar efter 

omstart. 

 Keyboard filter 

Gör att administratörer kan låsa vissa knapptryckningar som ctrl-alt-del. 

Utöver det finns även Forefront Endpoint Protection, Bitlocker för kryptering av 

hårddisken och applocker för att blockera installation av program. 

5.1.3.6 Krav på övervakning 

Kraven skiljer sig inte så mycket gällande tillgängliga verktyg, ytan det kan vara behovet 

av fler administratörer. 

5.1.4 Dell Wyse 

5.1.4.1 Enkelt att installera? 

Ja, finns väl dokumenterat samt i form av support från Dell. 

Samma faktor här är väl som med WTPC, d.v.s. tidsåtgång vid antal klienter som skall 

sättas upp. 

5.1.4.2 Mobilitet 

Med Pocket Cloud så kan man få access till sin virtuella maskin genom Android 

surfplattor eller iPhones och iPads. 

5.1.4.3 Krav på hårdvara 

En server med följande hårdvara klarar av 50 klienter: 

2.5 GHz Quad-core processor, 8-12 GB RAM, 15k SAS diskar i RAID 0/10 eller server 

SSD diskar samt ett NIC med 1 Gbps bandbredd 

Det finns tre olika klientmaskiner (C10LE, T10 och D10D) från Dell som kör ThinOS. 

C10LE är mest lämpad för ordbehandling och webbåtkomst, och de två sista är lämpade 

för mer krävande multimedia applikationer. 
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5.1.4.4 Support 

Finns tillgång till en dedikerat ”Support och Self-service” center där man kan skicka in 

ärende (tickets), man kan registrera antingen registrera sitt företag (första gången) eller 

registrera sig som en användare inom ett företag (med organisations nummer). 

5.1.4.5 Säkerhet 

Operativsystem baserat på varken Linux eller Windows gör att det blir skyddat från virus 

och malware, samt ingen lokal fillagring men certifikat och konfigurationer kan lagras, 

med AES128 kryptering. 

5.1.4.6 Krav på övervakning 

Skalbar administration med "drag 'n drop" installation av firmware, automatisk 

uppdatering via filserver, med full integration med Dell device manager. 

Det gör att man får en enkel och säker molnbaserad övervakning och managering av 

företagets anställda och deras klienter. 

5.1.4.7 Licenser 

Wyse ThinOS är ett skal som används för att ansluta virtuella skrivbord/terminaler, och 

stödjer Citrix ICA samt Microsoft RDP sessioner, vilket innebär att man kan ansluta till 

många av de vanliga operativsystemen vilket betyder att licensieringen beror på vilket 

operativsystem man kör ovanpå. 

5.1.5 Red Hat Enterprise Virtualization 

5.1.5.1 Enkelt att installera? 

Ja, finns väl dokumenterade guider från Red Hat. [2] 

5.1.5.2 Mobilitet 

Beroende på vilken hårdvara man använder så kommer det att bli delvist mobilt, om man 

som med WTPC använder en laptop så kan man komma åt sin virtuella användare mobilt. 

5.1.5.3 Krav på hårdvara 

För Virtualization Hypervisor server: 

Intel 64 eller AMD64 processor med antingen Intel VT eller AMD-V, minst 2 GB RAM, 

10 GB hårddiskutrymme och 1 Gbps bandbredd. 
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För Virtualization Manager; 

Minimum: Dual-core CPU, 4 GB RAM, 25 GB hårddiskutrymme samt 1 NIC med minst 

1 Gbps bandbredd. 

Rekommenderat: Antingen en quad-core processor eller flera dual-core processorer, 16 

GB RAM, 50 GB hårddiskutrymme, 1 NIC med minst 1 Gbps bandbredd samt att 

hårdvaran måste stödjas av Red Hat Enterprise Linux 6 Server. 

5.1.5.4 Support 

Finns tillgång till ”Customer Portal” där man kan få nyheter samt skicka in ärenden. 

5.1.5.5 Säkerhet 

Baserat på Linux vilket gör at mycket mindre utsatt för virus och liknande jämfört med 

Windows. 

Autentisering av användare och administratörer via antingen Red Hats identifiering 

(LDAP) eller via Windows Active Directory. 

5.1.5.6 Krav på övervakning 

Via Virtualization Manager och dess admin portal får man en centraliserad 

manageringssystem där kan man bland annat styra datacenter, lägga till lagring, skapa 

virtuella maskiner och ändra användare. 

5.1.5.7 Licenser 

En årlig fast kostnad, baserat på antal sockel par (varje hypervisor), som inkluderar 

Virtualization manager och Virtualization hypervisor. 

I det ingår även uppdateringar samt support, som är premium (24/7/365) eller business 

(under arbetstimmar). 

5.1.6 FSdata Terminalserver/tunna klienter 

5.1.6.1 Enkelt att installera? 

Färdiga lösningar som FSdata installerar och konfigurerar. De kan även installera egen 

programvara som man kanske har. 

Detta kan vara en fördel om man vill överlåta istället för att sköta själv och på så sätt 

kanske betala lite mer för mer bekvämlighet och mindre nedtid/problem. 
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5.1.6.2 Mobilitet 

Till viss del, med deras fjärranslutning så kan man ansluta till sin session, som gör att 

man kan fortsätta arbeta där man slutade. 

5.1.6.3 Krav på hårdvara 

Inga speciella krav, all hårdvara tillhandahålls av FSdata vilket förutsätter att allt skall 

fungera som det är tänkt. 

5.1.6.4 Support 

Support via mail och telefon. 

5.1.6.5 Säkerhet 

Med daglig backup och lagring av backuper i en annan serverhall säkerställs hög 

integritet på kundens data. 

5.1.6.6 Krav på övervakning 

Övervakning av server, uppgradering av operativsystem och programvara, samt 

installation av egen mjukvara som företaget vill ha installerat på servern sköter FSdata 

enligt överenskommelse. 
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6 Slutsats 

Resultatet av det här arbetet kan ses från många vinklar, då mina jämförelser och kriterier 

lyfter fram både bra och dåliga saker med de olika klientlösningarna. Alla lösningar som 

jag har tittat på har på olika sätt varit en sådan lösning som passar den huvudriktning som 

undersökningen hade, d.v.s. med utgång från en användare som har behov av vanliga 

kontorsapplikationer som webbsurf, och dokumenthantering. 

Målet med den här rapporten var ju att den skulle kunna användas som hjälpmedel för 

konsulterna på Interlan vid olika frågeställningar som kunder har, om hur olika system 

fungerar och vad som skulle passa dem bäst ur olika synpunkter. 

6.1 Diskussion 
Om jag utgår från mina tidigare erfarenheter runt ämnet klientlösningar som den här 

rapporten behandlar, och den kunskap som jag har samlat på mig under arbetets gång, så 

tror jag att de satta målen är nådda med den här rapporten. 

Alternativa lösningar på detta arbete hade kunnat vara en blandning av praktiskt arbete 

där man faktiskt sätter upp system och kanske även utför små tester i kontorsmiljöer. Och 

sedan låtit personer svara på formulär om hur de tyckte de olika systemen passade deras 

arbetsuppgifter. 
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8 Bilagor 
Tabell 7, tidplan över arbetsplanering. 
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