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Hva er en virtuell pakke?
• En virtuell programpakke laget med Symantec Workspace

Virtualization(SWV) oppfører seg som et vanlig program. Forskjellen er 

at den kjører i et eget virtuelt lag på pc-en. Operativsystem og bruker 

av pc-en vil ikke kunne se eller merke noen forskjell. 

• Når en virtuell programpakke fjernes fra pc-en vil det ikke være noen 

data fra installasjonen igjen som kan lage problemer. Alle spor av 

programmet på pc-en forsvinner, bortsett fra:

- Filer og mapper som er opprettet av bruker på hjemmeområdet og    

lokalt på pc. 

• Forespørsel om oppdatering/plugin til en virtuell programpakke, må 

videreformidles til pakketeamet. De vil, ut i fra gjeldende prosedyrer for 

oppdateringer av programmer, kunne si om, og evt. når oppdatering vil 

bli utført.



Fordelen med en virtuell pakke

• Deaktivere. Kan enkelt slå av det virtuelle laget. Programmet 

ligger enda på pc-en, men det vil ikke fungere eller være synlig for 

bruker på pc. 

• Resette. Fjerner alle brukerinnstillinger som er gjort etter 

installasjon og setter programpakken tilbake til status tilsvarende 

nyinstallert. Man unngår manuell avinstallasjon og reinstallasjon.

• Aktivere. Benyttes for å aktivere programpakke som er deaktivert.  

• Oppdatering og oppgraderinger. Utføres i virtuell programpakke 

som enkelt kan sendes ut til alle pc-er som har aktuelt program 

installert.

• Tilbakerulling. Man kan enkelt «rulle» tilbake til forrige versjon 

som fungerte.

• Fjerne. Når en virtuell programpakke fjernes fra pc-en, vil normalt 

alt fjernes.

• Kan også streames

• Kan også benyttes på citrix.



Streaming av virtuelle pakker

• SWS (Symantec Workspace Streaming), gir mulighet for å la 

programpakkene følge bruker rundt på pc-ene.

• Programvaren kan installeres automatisk når bruker logger på pc, 

eller når bruker trykker på programikonet. Korter ned 

installasjonstiden dramatisk på store programpakker da kun 

nødvendige biter av programvaren lastes ned ved behov. Bruker 

merker ingenting til dette. Adobe Photoshop CC trenger bare 20% 

av pakken lastet ned for å kunne starte opp å bruke programmet

- Demo på dette i egen video.

• Programmet kan også offline caches slik at det ikke trenger tilgang 

til server for å brukes. Da må hele programmet lastes ned på pc til 

bruker.

• Lisens kan tweakes på hvert program. For eksempel hvor mange 

samtidige installasjoner som kan benyttes, fjerning av lisens etter et 

antall dager. 



Hva skal man ikke gjøre med 

virtuelle pakker
• Aldri utfør manuell installasjon av tillegg (plugin) og oppdateringer 

fra OS eller andre programmer på pc-er med virtuelle pc-er. 

I verste fall kan dette ødelegge Operativsystem (OS) 

installasjonen. For eksempel kan Office-oppdateringer som går inn 

i de virtuelle pakkene gjøre Office og OS korrupte. 

• Automatisk programoppdatering er slått av i grunn-imaget. Egne 

prosedyrer gjelder for oppgradering av OS og virtuelle pakker. 

Dermed samkjøres oppgraderinger og sendes ut til alle pc-ene 

som har det aktuelle programmet installert.



Installasjon av virtuelle 

programpakker

• Installeres fra Programvareinstallasjon  i Service Portal Helse Nord 

IKT

• Installere virtuell programpakke 

• Velg programvare (eller søk)

• Velg Install Choice

• Lokal installasjon (pakke rett på en enkel pc)

• Citrix/SWS (streamet pakke, installasjon pr bruker)

• Skriv inn navn på PC →Søk

• Velg Installer 




