PROGRAMPAKETERING

Vi sköter alla slags paketering av applikation: MSi, App-V och Thinapp. Vi
packar i genomsnitt mer än 6 000 paket om året, vilket gör oss till ett av
Danmarks största paketeringsföretag.
Mansoft har ett kompetent applikationsteam med mer än 25 specialister
inom paketering av applikation. Vi har korta leveranstider och är det bråttom kan vi leverera samma dag. Mansoft är inte bara ett konsultföretag.
Vi erbjuder också utbildning inom utveckling av MSI- och App-V-paket. Vi
hjälper ditt företag att bli självgående inom paketering av program.

OUTSOURCING
Fördelar med outsourcing:
•
•
•
•
•

Vinst: Du behöver inte längre tänka på att underhålla dina medarbetares MSI-kompetens.
Säkerhet: Du kan fortsätta leverera samma servicenivå när det gäller applikationdistribution, även om en medarbetare
skulle lämna ert företag.
Kvalitet: Paketen tillverkas av några av Danmarks bästa paketerare.
Den höga kvaliteten medverkar till att klienternas drift blir stabilare och mindre långsam, även om man installerar eller
avinstallerar applikationer.
Överblick: Omkostnaderna är kända och därför lätta att budgetera

Mansoft erbjuder sig att ombesörja alla era paketeringsuppgifter eller utföra tjänster som noga anpassats efter era behov.
Programpaketen kan beställas efter behov, vilket innebär att ni enbart betalar för det som levereras och på så sätt enkelt
kan hålla kontroll på era utgifter.
Vi har möjlighet att ställa MSI-resurser till förfogande på plats hos er i den utsträckning som krävs. Det innebär att uppgifterna
löses effektivt till glädje för både er och oss. För stora projekt erbjuder vi oss att ställa projektledare till förfogande för att
sköta samordningen med er organisation på plats.

PAKETERINGSKURS

Mansoft är inte bara ett konsultföretag. Vi erbjuder
också utbildning inom utveckling av MSI- och App-Vpaket. Vi hjälper ditt företag att bli självgående inom
paketering av program.
Mansoft undervisar om egna kompetenser via vårt
kompetenscentrum, där vi som ensamanordnare
erbjuder olika kurser i MSI och App-V. Här har era
medarbetare möjlighet att själva lära sig om utveckling
av MSI och App-V-paket.

FÖRDELAR MED MSI & APP-V

FÖRDELAR MED MSI-PAKET

FÖRDELAR MED APP-V-PAKET

•

Skräddarsydda programinstallationer som passar till
användarens behov.

•

Förenklar installerings- och avinstalleringsprocedurer.

Med Microsoft App-V är det möjligt att virtualisera applikationer på ett effektivt sätt. Programvirtualisering kan
utgöra ett smart inslag i programdistributionen som ett
komplement till MSI.

•

Sparar i det långa loppet tid för installering och
avinstallering.

Programvirtualisering kan t.ex. användas om flera versioner av samma applikation ska köras på en klient.

•

Kan snabbt installeras på många datorer på många
ställen, vilket sparar in på administrativa kostnader.

•

APP-V lämnar operativsystemet orört. Med andra ord
installeras det inte på traditionellt sätt.

•

Möjlighet till ”självläkning”, om något i programmet
skadas eller saknas.

•

APP-V är lättare att ta bort från klienterna, eftersom
den vanligen bara behöver raderas och inte avinstalleras.

•

Snabb och enkel uppgradering av äldre versioner.
•

Slut med programkonflikter. När man installerar en
applikation slår den ibland ut en annan.

•

Operativsystemet täpps inte igen. När man installerar
och avinstallerar applikationer stannar det vanligtvis
kvar filer och register, som gör systemet långsamt.
Det innebär en risk för fel och oväntade händelser.
APP-V lämnar register- och systemmappar orörda.

•

Installering sker liksom avinstallering i en transaktion,
med bra eller dåligt resultat. Går det dåligt, gör den
en ”roll-back” och lämnar operativsystemet i dess
ursprungliga skick.

•

Möjligheten till full automatisering (handsfree)

•

Applikationen installeras via Windows Installer, som i
en låst miljö kan köras med administratörsrättigheter.

•

Bättre kontroll av vad som har installerats på klienten,
eftersom Windows Installer håller kontroll på MSIpaketets identifiering.

Samexistens av produkter i olika versioner. APP-V gör
det möjligt att samtidigt ha flera olika versioner av
samma produkt i samma klient.

•

Om en användares applikation inte längre fungerar på
grund av alltför många ändringar, räcker det att nollställa applikationen tillbaka till ursprungstillståndet.

•

•

Oberoende av distributionssystem. Kan användas
manuellt eller tillsammans med valfritt centraliserat
utrullningsverktyg.

•

Avancerad loggning. Om det uppstår fel kan de därför
beskrivas snabbt och exakt.

•

Det enskilda MSI-paketet kan användas till ett
obegränsat antal användare. Därigenom kan man
spara mycket tid i samband med installering och
uppdatering av applikation.

•

Standardisering av företagets IT-miljö.

•

MSI-paketen är baserade på Windows Installerstandarden och är fullt dokumenterade. Det innebär
att ni kan arbeta vidare med MSI-paketen oberoende
av Mansoft.

PAKETBANK

Mansoft erbjuder tillgång till en paketbank, där en lång rad applikationer
som inte kräver licenser ligger uppdaterade så snart leverantören släpper
en ny version. Denna paketbank ingår i vårt SoftwareCentral Plus-abonnemang, som du kan välja om du är SoftwareCentral-kund.

APPLIKATIONER I VÅRT
PAKETBANK:

7-Zip x64
7-Zip x86
Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC - da-DK
Adobe AIR
Adobe Flash Player ActiveX
Adobe Flash Player Plugin
Adobe Flash Player PPAPI
Adobe Reader
Adobe Reader - da-DK
Adobe Shockwave Player
Atom x64
Atom x86
BankID sv-SE
Citrix Reciever
CodeBlocks
CutePDF Writer x64
CutePDF Writer x86
Dia
eDrawings 2017 x64
FileZilla x64
FileZilla x86
Ghostscript x64
Ghostscript x86
Gimp x64
Gimp x86
Google Chrome x64
Google Chrome x86
Greenshot
HTC Sync Manager
InkScape x64
InkScape x86
iTunes x64
iTunes x86
KeePass
LibreOffice x64
LibreOffice x86
Microsoft .NET Framework
Microsoft Access 2007 Runtime 2
Microsoft Access 2010 Runtime x64
Microsoft Access 2010 Runtime x86
Microsoft Access 2013 Runtime x64
Microsoft Access 2013 Runtime x86
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Office 2003 PIA
Microsoft Office 2003 Web Components for Office
2003
Microsoft Office 2003 Web Components for Office
2007
Microsoft Office 2007 PIA
Microsoft Silverlight x64
Microsoft Silverlight x86
Microsoft Visio Viewer 2016 x64
Microsoft Visio Viewer 2016 x86
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable x64
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable x86
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable SP1
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable x64
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable x86
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable x86 x64
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable x86 x64
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable x86 x64
Microsoft Visual J# Redistributable
Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Office Runtime x86
Microsoft Visual Studio 2008 Tools for Office Runtime x86
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime x64
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime x86
Mozilla Firefox x64
Mozilla Firefox x86
Mozilla Firefox ESR x64
Mozilla Firefox ESR x86
Mozilla Thunderbird
Nokia Suite
Notepad++ x86
Notepad++ x64
OpenOffice
Opera
Oracle Java 6 x64
Oracle Java 6 x86
Oracle Java 7 x64
Oracle Java 7 x86
Oracle Java 8 x64
Oracle Java 8 x86
Oracle VirtualBox x64
Oracle VirtualBox x86
Paint.NET x64
Paint.NET x86
PDFCreator x64
PDFCreator x86
Programmer’s Notepad
PuTTY x64
PuTTY x86
Python x64
Python x86
Samsung Kies
Skype
Sony PC Companion
Strawberry Perl x64
Strawberry Perl x86
VLC media Player x64
VLC media Player x86
WinSCP
XMind

