CORE

Updater
Fokus på sikkerhed. I dag er der stor fokus på sikkerhedshuller i
de applikationer vi anvender. Microsoft har længe løbende tilbudt
sikkerhedsopdateringer til Windows og Office. Men den løbende
vedligeholdelse af tredjeparts applikationer har lige så længe været
en stor og tidskrævende udfordring. Derfor tilbyder CoreVision en
tjeneste til opdatering af mere end 90 forskellige applikationer. Vi
kalder tjenesten for CoreUpdater.

 Opgraderinger
 Installationer
 Afinstallationer
 Skjult for brugerne
 Let at administrere
 Integrérbart med

EasyInstall®

 Understøtter over
EasyInstall®. CoreUpdater integreres i EasyInstall og installerer
altid den nyeste version af de applikationer den finder på den specifikke maskine. Administratoren bestemmer selv om opdateringerne
skal ske kontinuerligt, eller efter behov. CoreUpdater tilbyder en
fleksibilitet der let kan tilpasses virksomhedens sikkerhedspolitik.

90 applikationer

Skjult for brugerne. CoreUpdater installerer opdateringerne helt transparent for brugerne, og slår samtidig applikationernes egne påmindelser om opdateringer fra, så brugerne ikke hele tiden skal generes af spørgsmål om nye opdateringer. Applikationsgenveje på skrivebordet oprettes
eller undlades også efter behov.
Hurtigt overblik. CoreUpdater trækker også nemt en
liste over hvilke applikationer en specifik maskine har installeret og hvilke applikationer der mangler opdateringer.
Administratoren kan herefter vælge at fjerne programmerne eller blot opdatere dem med CoreUpdater. Har brugerne
selv administrative rettigheder på maskinerne, sikrer man sig med
CoreUpdater at også bruger-installerede applikationer holdes opdateret.
Nye installations-pakker. Ud over at holde installerede applikationer opdateret, kan CoreUpdater også både førstegangs-installere
og igen fjerne applikationerne. Med få klik på vores extranet er en
ny EasyInstall-pakke hentet, og klar til udrulning.

 Book en demo på

www.corevision.dk

Understøttede applikationer

// en kundecase

 Adobe Reader
 Adobe Flash
 Apple iTunes

Kundeprofil

 Citrix Receiver

HØIBERG er et patent- og varemærkebureau, der tilbyder ydelser
inden for immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker
og design, innovation management, teknologioverførsel og forretningsudvikling. De har specialiseret sig indenfor en lang række områder, der spænder lige fra biotek og kemi til software, elektronik
og mekanik.

 Mozilla Firefox
 Oracle Java
 I alt over 90 understøttede
applikationer, og der tilføjes
løbende nye.

Systemkrav
 Windows XP eller nyere
 Windows 2003 eller nyere
 Aktiv internet-forbindelse
 Eventuelt lokal netværksfilserver (eller NAS)

EasyInstall® integration
 Opdatering af applikationer
 Installation af applikationer
 Fjernelse af applikationer

Behov
HØIBERG har længe brugt Microsoft WSUS til at opdatere maskiner
med de seneste opdateringer fra Microsoft. Det er vigtigt for virksomheden at der er styr på datasikkerheden, og herunder at systemerne holdes opdateret. Derfor faldt fokus også på en række tredjeparts-applikationer som sjældent eller aldrig blev opdateret.
HØIBERG anvender i forvejen EasyInstall til udrulning af software,
og fik derfor udviklet nye installations-pakker når der var behov for
opdatere applikationer som Adobe Reader, Java og Flash. Men dette var en besværlig og tidskrævende proces, der altid skete på
bagkant og som oftest kun når man hørte om sikkerhedshuller.
HØIBERG efterspurgte derfor en mulighed for at abonnere på opdateringer, så deres tredjeparts applikationer let kunne holdes ved
lige. Løsningen skulle også helst kunne integreres med EasyInstall,
da det er her at maskiner i det daglige bliver administreret.

 Inventory / revision

Implementering

 Nye EasyInstall-pakker kan
hentes med få klik

HØIBERG har fået implementeret CoreUpdater i deres eksisterende
EasyInstall-miljø. Der blev oprettet nye installations-pakker for
bl.a. Flash, Java, Adobe Reader og iTunes, for at sikre sig at nye
installationer altid har den seneste version. Derudover blev der oprettet en administrativ pakke, som opdaterer alle understøttede
applikationer. Denne skal køres efter behov, men kan også planlægges til at køre på udvalgte tidpunkter.

Mere information
 www.corevision.dk

Kundeudtalelse
”Med CoreUpdater har vi fået væsentligt lettere
ved at holde de mange tredjeparts-applikationer
opdateret. Vi sparer både tid og penge i forhold til
løbende at skulle lave nye installations-pakker. Da
der for nyligt kom en meget vigtig sikkerhedsopdatering til Java, fik vi det opdateret på alle
maskiner på tyve minutter. Herudover understøttes så mange applikationer at vi ofte kan finde en passende, når der opstår nye behov; så henter vi bare en ny EasyInstall-pakke fra extranettet.”
Jan Hoff Larsen
IT Systemadministrator
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