
3 „Én hosszú távon gondolkozom a távmunkában – 
hogyan tudnám ezt egyszerűen megoldani?”

A Windows Server 2022 lehetővé teszi a távoli felhasználók számára, 
hogy bárhonnan futtathassanak alkalmazásokat és távoli asztalokat 
a Remote Desktop Services (RDS) segítségével – így hatékonyan 
dolgozhatnak a számukra biztonságos és kényelmes helyekről. 
Az RDS az intenzív munkaterhelésekhez biztonságos és 
továbbfejlesztett virtualizált alkalmazásokat, távoli asztali 
hozzáférést és egyszerűsített felügyeletet biztosít a jobb biztonság, a 
virtuális gépek elkülönítése és a teljesítmény érdekében. A vállalatok 
a Windows Server CAL mellett egy egyszerűsített eszközönkénti 
vagy felhasználónkénti RDS-kliens hozzáférési licenc (CAL) 
használatával is kihasználhatják ezeket a lehetőségeket.

A Windows Server 2022-t annak érdekében 
fejlesztették ki, hogy segítse a vállalkozásokat a 
költségek csökkentésében, a profit növelésében, a 
távmunka leegyszerűsítésében és az elemzések 
készítésében. A Windows Server 2022 hibrid, felhő-
kompatibilis operációs rendszer, mely intelligens 
biztonsági funkciókkal van felvértezve, emellett 
pedig a Microsoft Azure legjavát kínálja.

A Windows Server 2012 és 2012 R2 támogatása 2023 októberében megszűnik.

Ha ezen rendszereket használod, ezen a dátumon 
túl már nem lesznek elérhetőek javítások, 
szervizcsomagok és biztonsági frissítések – 
amelyek rendkívül fontosak egy olyan 
korszakban, melyben az adatszivárgás a 
vállalkozásoknak 4,24 millió dollárjába kerül1. 

Hogy lehet ez? A kiberbűnözők képesek 
visszafejteni a legújabb frissítéseket, javításokat és 
azonosítani a sebezhetőségeket. 
Ezután megcélozzák ezeket a biztonsági réseket 
tartalmazó számítógépeket rosszindulatú 
programokkal, zsarolóprogramokkal és vírusokkal.

Röviden: ha egy nem támogatott operációs 
rendszert használsz, akkor vállalkozásod 
könnyen célponttá válhat.

A Windows Server 2022 a Windows Server 
2019 stabil, biztonságos alapjaira épül. A 
frissítéssel modern, többrétegű biztonsági 
funkciókhoz férhetsz hozzá és egy rendkívül 
rugalmas alkalmazásplatformhoz – ez jobb, 
hatékonyabb, gyorsabb üzletmenetet tesz 
lehetővé, bármit is hozzon a jövő.

5 „A napi szintű admin feladatokra gondolok 
– hogyan segíthetek az IT csapatomnak,
hogy naprakészek maradhassanak?”

2 „Kiberbiztonsági aggályaim vannak – 
hogyan tudnám megvédeni szenzitív vállalati adataimat?”

A legújabb operációs rendszerre való frissítés lehetőséget ad arra, hogy újragondold a jelenlegi 
szerverplatformod és felkészítsd vállalkozásod a jövőre. A modern szerverhardveren futó Windows 
Server 2022 rugalmas, felhő-kompatibilis technológiákkal segíthet átalakítani informatikai rendszered. 
A Windows Server 2022 olyan fejlett biztonsági funkciókkal, mint például a Microsoft Defender 
Advanced Threat Protection, a virtualizáció alapú biztonság vagy a Windows Defender Exploit Guard, 
segíthet észlelni és megelőzni a nulladik napi sebezhetőségekből eredő adatszivárgásokat és a 
hálózati támadásokat. Ráadásul a Microsoft új Secured-core megoldásai hardver-, firmware- és 
operációs rendszer szinten is segítenek a jelenlegi és jövőbeli fenyegetések elleni védelemben.

4 „Számomra fontos a rugalmasság – mi lesz, ha változnak a 
szerverrel kapcsolatos igényeim?”

Egy modern szerver-infrastruktúra segíthet vállalkozásodnak az erőforrások kezelésében, szükség 
esetén méretezheted, vezető szerepet tölthetsz be az alkalmazások innovációjában és még sok minden 
másban. A Windows Server 2022 Datacentre Edition „szoftver által definiált infrastruktúrát" tartalmaz, 
amely egyetlen fürtben egyesíti a szoftver által definiált számításokat, adattárolást és hálózatot, hogy 
nagy teljesítményű, költséghatékony és könnyedén skálázható virtualizációt biztosítson.

1 „Gondolkodom a váltáson - 
on-premise, felhős, vagy hibrid 
megoldást érdemes megfontolnom?”

A digitális átalakulásnál fontos a modern operációs rendszer és a 
következő generációs hardver egyensúlya. A Windows Server 2022 
segítségével biztonságos hibrid felhőképességekkel vértezheted 
fel meglévő rendszereidet, és üzleti szempontból kritikus 
fontosságú alkalmazásokat futtathatsz lokálisan (on-premise) vagy 
a Microsoft Azure-ban.

A Techaisle szerint a kis- és középvállalkozások már 79%-a 
a digitális átalakulás útján halad. Ez a modern, rugalmas 
infrastruktúra telepítésétől a fejlett informatikai funkciók 
integrálásáig terjed2. 

Öt érv, amiért

Egy előrelátó 
vállalkozásnak
érdemes Windows Server 2022-re váltania

Frissíts most - élvezd az előnyöket már ma!
A Windows Server 2022 modern, rugalmas platform a 
jövő-tudatos vállalkozások számára.

1. https://mediacenter.ibm.com/id/1_br28czad
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Vállalkozásodnak szerves részét képező informatika szakemberek 
rengeteg feladatot látnak el, folyamatosan időhiányban 
szenvednek. A rendelkezésre álló munkaidő korlátoltsága miatt 
ezért érdemes olyan szoftverbe fektetned, amely könnyen telepíthető 
és az idő múlásával is egyszerűen kezelhető. 
A Windows Admin Center segítségével olyan számukra is ismerős 
szerverkörnyezeteket menedzselhetnek, amelyek olyan modern 
eszközökkel vannak ellátva, mint az újragondolt Server 
Manager és az egyszerűsített Microsoft Management Console.

Időtálló megoldást keresel? 
Dönts a Windows Server 2022 mellett!
További információkért fordulj hozzánk bizalommal!

Bármit is gondolsz a jövő alakulásáról, érdemes lehet az 
alábbiakban megismerned 5 érvet a Windows Server 2022 
rendszerre való frissítés mellett.
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