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Abstract 
Den här rapporten undersöker om gränsen mellan Terminal Services och Citrix 

XenApp har börjat suddas ut eller om man ännu kan dra en tydlig linje mellan dessa. 

Detta för att avgöra om organisationer som idag kör Windows Server 2003 med Citrix 

XenApp enbart klarar sig med de nya funktionerna i Windows Server 2008 Terminal 

Services och ändå uppfylla de krav och behov en organisation har.  

Arbetet genomfördes rent teoretiskt. För att avgöra likheter och skillnader mellan 

applikationerna, så användes till största delen ett ramverk. För att kunna få en bild av 

hur applikationerna tillämpas rent praktiskt, användes tidigare testar samt analyser. 

Resultatet visar att Terminal Services tagit ett större steg inom marknaden för 

applikationsvirtualisering. Slutsatsen antyder att Windows Server 2008 Terminal 

Services är lämplig för organisationer utan komplexa behov. 

Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp, Microsoft Application 

Virtualization, applikationsvirtualisering 
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1. Introduktion 
I denna rapport kommer vi att undersöka vilka nya funktioner Terminal Services har 

fått i Windows Server 2008 samt hur dessa står sig mot funktionerna i Citrix XenApp. 

Även tekniska aspekter som hur tjänster och funktioner fungerar, samt övriga stöd 

kommer tas i beaktning. 

1.1 Bakgrund 

För att kunna uppnå större funktionalitet och fler tjänster i Terminal Services används 

oftast applikationer som Citrix XenApp. På så vis kan detta fungera som ett 

komplement för att skapa en helhetslösning som uppfyller en organisations tilltänka 

behov. Detta uppnås genom att applicera den kompletterande applikationen ovanpå 

Terminal Services i en Windows-miljö.  

I Windows Server 2008 har Terminal Services fått en del nya funktioner och tjänster, 

vilket kan innebära att ingen kompletterande applikation behövs för att uppnå 

behoven. Detta har då väckt frågan om gränsen mellan Terminal Services och Citrix 

XenApp har börjat suddas ut eller om man ännu kan dra en tydlig linje mellan dessa. 

Att kunna undvika ytterligare licenser för applikationer som Citrix XenApp, när 

kanske funktionerna i Windows Server 2008 Terminal Services kan fylla detta behov är 

en intressant fråga som kommer att behandlas i denna rapport.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att utvärdera och undersöka om Terminal Services i 

Windows Server 2008 kan ersätta Citrix XenApp helt eller delvis samt får en klar och 

tydlig bild över var gränsen kan dras utefter olika användares behov. Målet är även att 

det avslutade arbetet ska kunna användas som underlag vid beslut om 

applikationsvirtualisering. 

Frågeställningen som ligger till underlag för detta arbete lyder enligt följande, kommer 

de nya funktionerna i Terminal Services innebära att kunder som idag kör Windows 

Server 2003 med Citrix XenApp enbart klarar sig med Windows Server 2008? 

För att kunna besvara frågeställningen efter avslutat arbete kommer fokus ligga mot en 

målgrupp som idag använder eller har planer på att implementera Terminal Services 
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samt vet vilka deras behov är. Då det i rapporten förekommer termer inom 

virtualiseringsteknik, riktar sig rapporten främst till personer med goda kunskaper och 

förståelse inom virtualiseringsteknik. 

Arbetet kommer att till största delen ge en teoretisk bild av hur de båda 

applikationernas funktioner och tjänster står sig mot varandra. En mindre del av 

arbetet kommer att kolla hur det praktiska tillämpar sig. Detta för att även kunna få en 

viss bild över hur applikationerna fungerar i verkliga miljöer samt en insikt från företag 

som valt att implementera applikationerna. 

För att kunna rita en linje mellan applikationerna, kommer ett ramverk användas för 

att kolla likheter och skillnader mellan applikationerna. Utifrån den teoretiska 

informationen samlad från det ramverket, kommer ytterligare ett ramverk användas 

för att avgöra vilka behov som finns hos användaren. När dessa ramverk är 

färdigställda, kommer en avslutande analys avgöra vilken applikation som passar bäst 

för vilken organisation. Detta kommer att genomföras för att uppnå slutmålet med 

arbetet. 

1.3 Avgränsningar 

Rapportens fokus kommer att ligga på teoretisk jämförelse, då praktiska tester samt 

implementation i en större labbmiljö för att få konkret och tillförlitlig data begränsas 

av brist på hårdvara. Det kommer istället att presenteras en sekundär empiri för att 

komplettera rapporten inom dessa områden. Sekundär empirin kommer att användas 

för att få en djupare kunskaper och förstålelse för de pratiska begräsningarna och 

hindren. Då denne ger en inblick på hur de båda applikationerna tillämpas i en praktisk 

miljö. Aspekten på vilka summor och kostnader i förhållande till användbarhet mellan 

program kommer inte att belysas mer än avseendet på att Windows Server 2008 ligger 

som grund för alla funderingar. 
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2. Bakomliggande tekniker 
Enkelt förklarat är applikationsvirtualisering en teknik som möjliggör att något 

exekverar centralt, antingen en hel skrivbordsmiljö eller enskilda applikationer, som 

sedan presenteras lokalt på en slutanvändares dator. Detta åstadkoms genom att 

virtuella sessioner upprättas där applikationerna använder resurser som processor och 

minne på en central enhet, medan grafik, mus, tangentbord med mera sköts vid 

slutanvändarens lokala dator. Detta leder till lägre uppgraderingskostnader av 

klientdatorer då kraven på hårdvara minskar (Zaino, 2007). Men erbjuder även central 

administration, minskad support, lägre underhållskostnad, eliminering av 

applikationskonflikter och snabbare utrullning av uppdateringar samt mer kontroll 

över vilka program som en användare kan utnyttja (Zaino, 2007). Då datalagring och 

hantering sker centralt så ökar säkerheten.  Företagskänslig data riskerar därför inte att 

bli offentliggjord på samma sätt som om den hade sparats lokalt på datorn. Detta 

bidrar även till att användarvänligheten ökar, då en användare när som helst kan nå sin 

skrivbordmiljö eller applikation från olika ställen (Zaino, 2007). 

Applikationsvirtualisering delas upp i två huvudområden där skrivbordsvirtualisering 

är den ena. Denna kan beskrivas som en användarmiljö där delar av operativsystem 

och applikationer ingår. Dessa exekveras i ett skyddat område som är isolerat från 

underliggande hårdvara och mjukvaruplattform på fjärranvändarens dator. När sedan 

en användare fjärransluter, antingen från en vanlig dator eller från en tunn klient, får 

denna upp en virtuell skrivbordsmiljö (Zaino, 2007). 

Det andra huvudområdet är applikationsvirtualisering som innebär att en applikation 

kommunicerar med operativsystemet på den nätverksenhet som den är placerad på via 

ett virtualiseringslager. Detta gör att applikationen isoleras från värddatorns 

operativsystem. Alla förändringar som sedan görs av applikationen, så som skrivningar 

till register, sina egna filer eller operativsystem, sker i denna isolerade miljö. Detta 

bidrar till att inga riktiga förändringar uppstår och skulle applikationen orsaka problem 

så kan denna stängas ned utan att påverka sin omgivning. Detta är ett sätt att förse 

klienter med applikationer som exekveras i en skyddad och isolerad miljö. 

Applikationer presenteras sedan på klientdatorer, vilket bidrar till att smidig 

utrullningsmekanism som gör att applikationer enkelt kan spridas över nätverket. 

Vidare kan applikationer även lagras i användardatorns cache, vilket ger tillgång till 

applikationen även utan nätverksanslutning. Möjligheten att köra två olika versioner av 
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samma applikation samtidigt är möjligt då varje applikation befinner sig i en egen 

isolerad miljö (Zaino, 2007). 

I en situation där äldre applikationer skall exekveras mot nyare eller inkompatibla 

operativsystemsplattformar kan istället hela miljön virtualiseras. På så vis uppnås en 

bättre helhetslösning, som sedan användare kan upprätta virtuella sessioner mot. Även 

i testsyfte där man vill köra multipla operativsystem samtidigt kan virtualisering vara 

användbart (Boyd & Dasgupta, 2000; Zaino, 2007). 

För att uppnå fullständig applikationsvirtualisering krävs det att Windows Server finns 

installerat som underliggande operativsystem. När Terminal Services installeras på 

Windows Server, så blir kärnan specifikt modifierad för att tillåta att flera användare 

kan ansluta samtidigt. Detta är något som även dras nytta av i Citrix XenApp samt att 

det krävs att Windows Server 2003 är installerat för att kunna köra samtliga 

funktioner. I nyaste version av XenApp så finns nu också fullt stöd för att köras 

tillsammans med Windows Server 2008. Andra tekniker för applikationsvirtualisering 

är baserade för att fungera som komplement till Terminal Services istället för Citrix 

XenApp. Detta för att uppnå likvärdig funktionalitet. Vilket innebär att dessa endast 

kan köras tillsammans med Windows Server (Citrix, 2008c; Madden, 2004). 

Nedan presenteras de tekniker för applikationsvirtualisering som behandlas i 

rapporten. 

2.1 Terminal Services i Windows Server 2008 

Ett antal förändringar och förbättringar har inkluderats i Terminal Services (TS) i 

Windows Server 2008 sedan föregående version. Istället för att få tillgång till ett helt 

fjärrskrivbord, kan nu applikationen som körs via fjärranslutning. Detta integreras med 

det lokala användarskrivbordet. Vilket medför att dem känns och uppför som en lokal 

applikation, en funktion som kallas Seamless Windows. Med Terminal Services i 

Windows Server 2008 kan en säkrare anslutning till centraliserade applikationer och 

fjärrskrivbord upprättas via Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer 

(HTTPS). Detta medför att ingen Virtual Private Network (VPN) anslutning måste 

upprättas eller att administratören behöver öppna upp oönskade portar i brandväggen. 

Detta reducerar den komplexitet som krävs för att förse en säkrare fjärranslutning till 

applikationer och data för användare, partners eller kunder. Nya lastbalanserings-



 5 

funktioner medför ett enkelt sätt att försäkra optimal prestanda genom att sprida 

sessioner över flera servrar (Microsoft, 2008a). 

Nedan presenteras de mest förekommande förbättringarna och förändringarna som 

gjorts i den nya versionen av Terminal Services. Även en beskrivning av Remote 

Desktop Protocol kommer att ges med de nya funktionerna i version 6.0. 

2.1.1 Terminal Services RemoteApp 

TS RemoteApp kan förse organisationer med Windows-baserade applikationer åt 

deras användare via Terminal Services. En användare kan ges tillgång till TS 

RemoteApp på följande vis (Shields, 2008): 

• Genom att dubbelklicka på en programikon på dess skrivbord eller via 

Startmenyn, som har blivit skapade och distribuerad av nätverkets 

administratör 

• Dubbelklicka på en fil vars filändelse är associerad med TS RemoteApp 

• Via en länk till TS RemoteApp på en webbsida genom att använda TS Web 

Access 

När en TS RemoteApp applikation är öppnad på en lokal dator kan användaren 

använda denna på samma vis som om det körs lokalt. Med Seamless Windows, ser de 

ut och agerar som om de körs lokalt på en slutanvändares dator. En användare kan 

köra TS RemoteApp sida vid sida med deras lokala applikationer. Om flera TS 

RemoteApp körs samtidigt från samma Terminal Services server kommer dessa att 

dela på samma Terminal Services session för att minska belastningen på server 

(Shields, 2008). 

2.1.2 Terminal Services Gateway 

TS Gateway tillåter auktoriserade användare att fjärransluta mot en terminalserver. 

Detta kan göras antingen över intranät eller över Internet och kräver att Remote 

Desktop Connection (RDC) 6.0 klient eller senare version används. TS Gateway 

tunnlar Remote Desktop Protcol (RDP) genom att skapa en SSL-tunnel (Secure 

Sockets Layer) via standardporten 443 över HTTPS för att komma igenom 

brandväggar och Network Address Translation (NAT). På så vis skapa en krypterad 

anslutning mellan fjärranvändaren och servern som tillhandahåller Terminal Services. 
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Tidigare versioner av RDP stötte på hinder i bandväggar, då RDP som standard 

använder port 3389 som oftast är nerstängd och därför släpps inte trafiken igenom. 

Detta för att uppnå en säkrare miljö genom att få mer kontroll på vilken trafik som 

passerar genom brandväggen och in på det lokala nätverket. Figur 1 visar hur en 

session från en klient på ett publik nätverk upprättar en SSL tunnel över HTTPS mot 

TS Gateway servern. Användarens behörighet verifieras mot en Network Policy Server 

(NPS), Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) server eller mot Active 

Directory. När behörigheten är verifierad kommer TS Gateway att plocka bort 

inkapslingen på paketen och skicka dessa vidare mot berörd resurs. Detta kan vara en 

terminal server eller en arbetsstation med RDP aktiverad (Seguis, 2008). 

 

Figur 1: Beskrivning av trafikflöde i Terminal Services Gateway. 

Detta medför att TS Gateway eliminerar behovet av att upprätta Virtual Private 

Network (VPN) anslutningar för att ansluta, vilket leder till att anslutningar kan 

upprättas mycket enkelt från klienter utan onödig konfiguration. TS Gateway kan med 

hjälp av en övergripande säkerhetskonfigurationsmodell, Resource Authorization 

Policies (RAP), kontrollera tillgången till specifika resurser i nätverket. Detta görs via 

Mangement Snap-in och olika policys bestämmer vilka krav, Connection 

Authorization Policies (CAP), som skall uppfyllas för att en användare skall få ansluta 

till resurserna. Via CAP kan exempelvis Network Access Protection (NAP) användas. 
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NAP kan beskrivas som en hälsokontrolls policy, där man bestämmer vilka krav som 

måste uppnås för att uppfylla given policy. Till exempel kan ett uppdaterat 

antivirusskydd samt att Windows Update är aktiverat, krävas för att en anslutning skall 

kunna upprättas. Uppfylls inte dessa krav kan klienten placeras i en isolerad del av 

nätverket (Seguis, 2008). 

2.1.3 Terminal Services Web Access 

TS Web Access är en funktion som via en webbläsare kan göra TS RemoteApp 

tillgängligt för användare. Således kan en användare som besöker en webbsida, 

antingen över Internet eller via intranätet, bereda sig tillgång till en lista över 

tillgängliga TS RemoteApp applikationer. När sedan en användare startar en TS 

RemoteApp applikation kommer en Terminal Services session starta på den servern 

där applikationen finns, vilket kan göras via en TS Gateway för att uppnå en säker 

anslutning över en SSL krypterad anslutning (Burke, 2008). 

2.1.4 Terminal Services Session Broker 

TS Session Broker är en enkel variant av Microsoft Network Load Balancing (NLB). 

Denna ser till att nya sessioner mot Terminal Services distribueras till den minst 

belastade servern i serverfarmen. Den tar ingen hänsyn till resursbelastning utan valet 

sker på antalet upprättade sessioner. Om en användare kopplas bort, kan denna 

återansluta mot en existerande session utan att ha vetskap om vilken server som 

sessionen ursprungligen upprättades på. Ytterligare en funktion är att feltolerans 

uppnås om en server inte är tillgänglig, då upprättas istället anslutning mot nästa server 

i serverfarmen (Roth, 2007a). 
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För att uppnå extra funktionalitet kan TS Session Broker användas tillsammans med 

Terminal Services Gateway i ett NLB kluster, se Figur 2, där TS Session Broker är 

placeras på en separat server i serverfarmen (Microsoft, 2008b). 

 

Figur 2: TS Session Broker tillsammans med TS Gateway i ett NLB kluster. 

2.1.5 Terminal Services Easy Print 

TS Easy Print tillåter en användare att enkelt göra utskrifter från en befintlig TS 

RemoteApp applikation samt fjärrskrivbord session. Detta kan göras antingen till en 

nätverksskrivare eller till lokalt installerad skivare på klientdatorn, utan att skrivaren 

behöver installeras på terminalservern. En användare har full funktionalitet för 

skrivare när en utskrift görs via en Terminal Services session. Med hjälp av en Group 

Policy kan antalet skrivare begränsas till endast den primära skrivaren, på så sätt 

reduceras overheaden och skalbarheten ökar (Shields, 2008). 

2.1.6 Single Sign-on 

Single Sign-on för Terminal Services är en autentiseringsmetod som tillåter en 

användare med ett domänkonto att endast behöva logga in en gång med hjälp av 

lösenord eller Smart Card. Sedan kan användaren bereda sig tillgång till 
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fjärranslutningar utan att frågas efter inloggningsuppgifter ytterligare. Dock bör det 

tilläggas är att detta bara fungerar med en Windows Vista klient som ansluter mot en 

Windows Server 2008 baserad server. Givetvis krävs det att användare har rättigheter 

att ansluta mot denna samt att både klient och server är medlemmar i samma domän 

(Shimonski, 2008). 

2.1.7 Remote Desktop Protocol (RDP) 

Via RDP är det möjlighet att använda Windows-baserade program som är installerade 

på en terminal server eller enbart tillgången till själva Windows-skrivbordet för klienter 

som befinner sig på annan plats. Detta kan ske från nästan vilken dator som helst så 

länge det finns möjlighet att koppla upp sig mot terminalservern med en Remote 

Desktop Connection (RDC) klient. Efter att en anslutning upprättas och en 

applikation exekveras kommer resurserna på terminalservern att användas (Microsoft, 

2007a). 

RDP är ett multikanal kapabelt protokoll som tillåter separata virtuella kanaler att 

skicka presentationsdata och krypterad kommunikation av tangentbord, mus med 

mera till terminalservern. Vid inloggning mot en terminalserver finns funktioner för 

Smart Card autentisering, stöd för olika mekanismer för att reducera mängden data 

som skickas över nätverksanslutning bidrar till att nätverksbelastningen kan minska. 

Bland annat används mekanismen för data- kompression samt caching av mottagen 

data för att på så vis inte behöva skicka den flera gånger. Vidare kan en användare ta 

bort, kopiera och klistra in text och bild mellan applikationer som kör på den lokala 

datorn och de applikationer som körs på servern, samt även mellan sessioner. Detta 

bidrar till en mer användarvändlig miljö. Applikationer som körs inom en Terminal 

Services session kan skrivas sina skrivarejobb på enheter anslutna direkt på 

användarens dator, men även på centrala skrivare. Vidare kan RDP användas av 

administratörer för att avhjälpa fel på en användares dator från centralt håll vilket 

underlättar administrationen av klienter (Simoens et al., 2006; Wickett, 2005; Wong & 

Seltzer, 1999). 

Data kan skickas i upp till 64000 separata kanaler vilket medför att RDP blir väldigt 

flexibelt. För att undvika att trafik avlyssnas används som standard en RSA–kryptering 

som är byggt för att effektivt kryptera små mängder data, mellan terminalservern och 

klienten. RDP använder en RC4 symmetrisk krypteringsalgoritm som innebär att 

samma nyckel används vid både kryptering och dekryptering. En asymmetrisk 
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krypteringsalgoritm använder däremot olika nycklar vid kryptering och dekryptering. 

Dessa nycklar brukar benämnas som publika och privata. RDP tillhandahåller tre olika 

säkerhetsnivåer (Microsoft, 2003; Montoro, 2005): 

• Hög: Här krypteras både data som skickas från klienter och data som skickas 

från terminalservern med en 128-bitars krypteringsnyckel 

• Medium: Krypterar både data som skickas från klienter och data som skickas 

från terminalservern med en 56-bitars krypteringsnyckel. Detta om klienten 

använder Windows 2000 eller senare versioner av Windows, annars används 

en 40-bitars krypteringsnyckel 

• Låg: På denna nivå krypteras endast data som skickas från klienten till 

terminalservern med en 56-bitars eller 40-bitars krypteringsnyckel beroende på 

vilken version av Windows som klienten använder 

Genom att använda en RC4 algoritm på 40-, 56- eller 128-bitar kan en säkrare 

kommunikation över publika nätverk ske (Montoro, 2005). 

I version 6.0 eller senare av RDP har en del förändringar skett. Bland annat har den 

maximala upplösningen ökat till totalt 4096x2048 med ett färgdjup på upp till 32-bitar. 

Kan även omfattas av flera bildskärmar som har samma upplösning och kan använda 

ett utökat skrivbord som spänner över flera skärmar. Vidare finns serverautentisering 

som medför att man ansluter till rätt fjärrdator eller server. Detta är avsett för att 

förhindra att man ansluter till annan enhet än den avsedda, vilket minskar risken att 

man offentliggör konfidentiell information av misstag. Genom att använda en TS 

Gateway server kan en behörig person bereda sig tillgång och ansluta till en fjärrdator i 

ett annat nätverk än det han befinner sig i för tillfället (Microsoft, 2007a; Shields, 

2007). 

Klienten för version 6.0 och senare finns redan i Windows Vista och Windows Server 

2008, men måste installeras på tidigare versioner av Windows. Kravet som ställs är att 

följande service pack finns installerade (Microsoft, 2007a): 

• Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1) eller senare 

• Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2) eller senare 

RDP version 6.0 och senare är bakåtkompatibelt för att kunna ansluta mot tidigare 

versioner av Terminal Services (Microsoft, 2007a).  
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2.2 Microsoft Application Virtualization 

Microsoft Application Virtualization som tidigare gick under namnet Softgrid, köptes 

av Microsoft ifrån Softricity Inc. 2006. Det är ett program som är utvecklat för att lösa 

problem hos organisationer som använder en central hantering av 

mjukvaruapplikationer (Microsoft, 2007b). 

Med Microsoft Application Virtualization behövs ingen lokal installation av 

applikationer, vilket reducerar administrationstid och kostnad. Detta minimerar också 

risker för konflikter mellan olika applikationer som körs på samma system, men bidrar 

även till att en och samma virtuell applikation kan körs på flera system samtidigt. 

Applikationen exekverar på den lokala maskinen och använder sig av de lokala resurser 

men applikationen har inte tillåtelse att förändra någonting. Istället körs denna i en 

liten virtuell miljö som innehåller alla registerskrivningar, DLL-filer och andra 

komponenter som behövs för att exekvera applikationerna. Denna virtuella miljö 

agerar som ett lager mellan applikationerna och operativsystemet. Detta lager skyddar 

operativsystemet från förändringar som applikationer vanligen gör i systemet. Den 

virtuella miljön än inte resurskrävande att köra, utan använder sig endast av ett par 

megabytes av minne och laddas precis innan applikationen börjar ladda. 

Applikationerna har dock möjligheter och rättigheter att läsa information från den 

lokala datorn, så som lokala register inställningar och filer. Men applikationen kan inte 

ändra dessa. Skulle applikationen försöka förändra filerna skulle ändringarna fångas 

och sparas i den virtuella miljön.  
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En illustration av detta visas i Figur 3. Med Microsoft Application Virtualization så 

reduceras tiden för testning eftersom konflikter mellan olika applikationer är så gott 

som eliminerade, samt att antalet servrar som behövs reduceras (Microsoft, 2007b). 

 

Figur 3: Beskrivning hur en virtuell applikation arbetar mot operativsystemet. 

Idén bakom applikationsvirtualisering är simpel, man skall kunna använda en 

applikation på sin dator utan att behöva installera den. Till skillnad från Terminal 

Services, exekveras applikationer lokalt och använder därför processor, minne, grafik, 

lagringsutrymme och nätverkskort på den lokala enheten. Med andra ord, denna 

applikation körs, sparar data och skriver ut på den lokala skrivaren samt beter sig som 

om den är en lokalt installerad applikation. Utöver detta kan man även köra multipla 

versioner av samma applikationer utan att konflikter uppkommer mellan dessa. 

Microsoft System Center Virtual Application Server är den server som strömmar ut 

applikationerna till klienterna på nätverket. Det är även den som har hand om all 

autentisering och licensering, för att sedan ta emot och svara på förfrågningar som 

kommer från klienter. SoftGrid Data Store är en databas över konfigurationen. Detta 

är en väldigt liten databas som i vanliga fall bara har en storlek på ungefär en MegaByte 

per 100 publicerade applikationer. SoftGrid Management Console är ett grafiskt 

användargränssnitt i form av ett tillägg till Microsoft Management Console (MMC) 

som kan hanterar samt konfigurerar Microsoft System Center Virtual Application 

Servers och SoftGrid Management Server. SoftGrid Management Server i sin tur 

används i första hand till övervakning och rapportering. Denna server är inte 



 13 

nödvändig för att systemet ska fungera, men kan komma att behövas i större 

verksamheter eller vid det stor expandering av systemet. Microsoft SoftGrid 

Application Virtualization for Desktops Client är en applikation som installeras lokalt 

på klientdatorn. Det är denna som sköter kontakten med servrarna för att kunna 

strömma applikationer. Microsoft SoftGrid Application Virtualization for Terminal 

Services är den klient som installeras på Terminal Services servrar för att tillhandahålla 

samma funktioner (Microsoft, 2007b). 

SoftGrid Sequencer, spelar in alla interaktioner mellan applikation och 

operativsystemet under installationen och exekveringen. Den spelar in 

registerförändringar, INI-, DLL- och andra filer som används av applikationen. Sedan 

organiseras detta för att avgöra vad som måste ingå i den del som behövs vid start av 

applikationen och vilka som sedan ska strömmas till användare.  

Efter att applikationerna har blivit packeterade så kan de strömmas till både klienter 

och terminalservrar på två sätt vilket framgår av Figur 4. Antingen strömmas bara den 

delen av applikationen slutanvändaren behöver eller så strömmas hela applikationen 

ner till den lokala klienten så den kan användas utan nätverksanslutning (Microsoft, 

2007b). 

 

Figur 4: Beskrivning av flödet i SoftGrid. 
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Om paketet har funktionalitet för både klienter och servrar packas bara ett paket som 

sedan kan skickas till dessa två. Innan applikationen strömmas eller skickas till en 

klient eller server så testas den i en virtuell miljö. Fungerar detta kan paketet strömmas 

ut annars tas applikationen bort. 

Microsoft Application Virtualization använder sig av identitetspolicyhantering genom 

Active Directory och Group Policy, detta tillhandahåller restriktioner för vem som ska 

få tillgång till applikationerna. Möjligheten att kunna skapa en image för alla de 

applikationer som ett företag använder reducerar antalet images som måste hanteras, 

även här styrs åtkomsten till applikationerna för användarna av Active Directory och 

Group Policys. Applikationerna blir dynamiska genom att användningen av Active 

Directory och Group Policys. Detta leder till att när användare loggar in så får dessa 

genvägar till de applikationer som rättigheterna tillåter ifrån en Virtual Application 

Server. När användaren sedan startar en applikation börjar servern att leverera 

applikationskod. Klienten behöver bara början av denna kod för att applikationen ska 

kunna exekveras. Applikationen ligger sedan kvar i klientens cache och behöver inte 

strömmas ned vid nästa uppstart av systemet. Detta medför att en användare som har 

autentiserat sig och använt en applikation från Virtual Application Servern kommer att 

kunna använda applikationen även då tillgång till nätverkuppkoppling saknas. Det styrs 

av Active Directory och Group Policys för att avgöra hur lång tid det ska gå innan 

användaren ska behöva att återautentiserat sig (Microsoft, 2007b). 

2.3 Citrix XenApp 

XenApp tillåter fjärranvändaren att köra applikationsvirtualisering från serversidan och 

klientsidan. Genom att köra virtualiseringen på serversidan så separerar man var 

applikationen körs. Alla komponenterna av applikationen installeras, underhålls och 

säkras upp i datacentret. Endast grafiken, tangentbordets och musens indata färdas 

över nätverket vilket ger slutanvändaren möjlighet att ansluta från vilken plats och 

enhet som helst, oavsett på vilket nätverk denne befinner sig på. Detta förutsätter 

dock att slutanvändaren kan kommunicera med XenApp (Musich, 2007). 
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Figur 5 ger en inblick över hur applikationsvirtualisering på serversidan fungerar 

(Musich, 2007). 

 

Figur 5: Applikationsvirtualisering på serversidan i XenApp 4.5. 

Med Citrix Application Streaming så sker applikationvirtualiseringen på klientsidan. 

Här strömmas applikationerna till slutanvändarens skrivbord på begäran. Detta sker i 

en isolerad miljö, som inte är beroende av klientmaskinens konfiguration eller 

Windows DLL-filer. Istället för att installera samtliga applikationer på varje enskild 

enhet, så kan man istället ha en centraliserad miljö där slutanvändaren kan skapa en 

säker virtuell session. Sedan kan applikationerna strömmas därifrån. När 

applikationerna strömmas ut så lagras denna i cachen hos slutanvändaren, vilket 

innebär att slutanvändaren kan använda applikationen utan att vara kopplad mot 

nätverket. Via policys går det att specificera huruvida användaren ska få tillgång till 

applikationen, till exempel om applikationen ska köras i en isolerad miljö. Det går även 

att specificera huruvida applikationen ska få sparas ner i cachen och finnas tillgänglig 

även när användaren inte är kopplad mot nätverket (Musich, 2007). 
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Figur 6 ger en bild över hur detta fungerar (Musich, 2007). 

 

Figur 6: Applikationsvirtualisering på klientsidan i XenApp 4.5. 

Till Citrix XenApp finns det tre olika versioner. Advanced Edition innehåller de 

grundläggande funktionerna för att centraliserat kunna virtualisera Windows-baserade 

applikationer. Enterprise Edition innehåller samma funktioner som ingår i Advanced 

Edition, men får också stöd för att kunna strömma applikationer till slutanvändaren, 

förbättrad prestanda samt utökad kompabilitet för applikationer. Enterprise Edition 

klarar även av att tillhandahålla komplexa applikationer över en större serverfarm. 

Platinum Edition innehåller samma funktioner som de andra versionerna, men tillför 

också en högre säkerhet. Här finns möjligheter att övervaka sessioner via 

SmartAuditer, få SSL krypterad åtkomst via VPN med hjälp av SmartAccess, samt 

enklare applikationstillgång med Single Sign-on (Insight, 2008). 
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Figur 7 ger en klar bild över vilka tjänster och funktioner som ingår i Citrix XenApp 

4.5 (Insight, 2008). 

 

Figur 7: Tjänster och funktioner i XenApp 4.5. 

Nedan presenteras de grundläggande tjänsterna och funktionerna i Citrix XenApp. 

2.3.1 Application Performance Monitoring 

För att försäkra att applikationer fungerar optimalt så finns verktyget ”Application 

Performance Monitoring”. Verktyget övervakar prestanda och tillgängligheten utifrån 

slutanvändarens perspektiv. Detta gör det möjligt att få en inblick i hur systemet 

fungerar och genom detta kan en administratör försäkra maximal prestanda för 

resurserna. Verktyget används för att försäkra att applikationer och resurser fungerar 

så effektivt som möjligt (Bytes-Citrix, 2005). 

2.3.2 SmartAccess 

SmartAccess är Citrixs svar på Network Access Control (NAC) och är en tjänst som 

finns tillgänglig via Platinum Edition. För att slutanvändaren ska få korrekt och säker 

tillgång när denna ansluter via en SSL VPN så krävs det att NAC finns tillgängligt. För 

att klienten ska få korrekt åtkomst till nätverket så behöver NAC säkerhetspolicys 

appliceras (Rodstein, 2008). 

SmartAccess tillåter företag att applicera säkerhetspolicys för applikationer. Skillnaden 

mellan NAC och SmartAccess är att SmartAccess tillåter säkerhetskontroll på 

applikationslagret, det vill säga applikationer som finns tillgänglig via Citrix XenApp. 
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SmartAccess har olika tekniker för hur användaren ska få åtkomst till diverse resurser. 

Man kan dra nytta av SmartAccess genom att dynamiskt tillämpa rättigheter och 

åtkomstkontroll beroende på vilken användare och enhet (Rodstein, 2008). 

NAC avgör först om användaren ska få tillgång till det interna nätverket utifrån om 

klienten uppfyller säkerhetskraven. SmartAccess kan sedan utifrån detta avgöra vilka 

applikationer som ska finnas tillgänglig för användaren. Till exempel om användaren 

ansluter från en osäker plats, så förhindras det att användaren inte tillgång till 

företagets känsliga applikationer. Ett annat exempel kan vara att SmartAccess nekar 

användaren att få tillgång till lokala skrivare och mappade enheter från en osäker 

enhet. Om en användare ansluter från en annan enhet, kommer den nya enheten att bli 

undersökt och utifrån detta kommer SmartAccess avgöra vilka applikationer som ska 

finnas tillgängliga baserat på satta policys. Till exempel så kan tillgång till känsliga 

applikationer och information låsas för användaren såvida inte denne befinner sig 

inom företagets nätverk. Om användaren ansluter från en enhet utanför företagets 

nätverk kommer sessionen inte att upprättas (Rodstein, 2008). 

2.3.3 Single Sign-on 

Single Sign-on är en teknik som kommer tillsammans med Citrix Password Manager 

och ger ökad applikationssäkerheten. Single Sign-on gör det möjligt för slutanvändaren 

att bli kopplad mot dess tjänster eller applikationer när användaren specificerat ett 

lösenord. Detta innebär att slutanvändaren endast behöver autentisera sig en gång för 

att sedan få tillgång till samtliga resurser. Lösenordskontrollen sker centraliserat på 

XenApp servern. För ytterliggare säkerhetsskydd så finns stödet för USB nycklar och 

Smart Card. Single Sign-on har även stöd för att kunna använda utomstående tjänster 

för att identifiera slutanvändaren, där framförallt Active Directory går att använda som 

identifikationskälla (ActivIdentity, 2008). 

2.3.4 SmartAuditor 

SmartAuditer är en teknik som kommer med XenApp Platinum Edition. Tekniken är 

skapad för att automatiskt spela in sessioner. SmartAuditor konfigureras för vilka 

användare, applikationer och servrar som ska övervakas. När en session skapas spelas 

denna in till en video fil, denna fil kan sedan öppnas i en mediaspelare. Detta ger en 
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ökad övervakning, samt gör det lättare för support då man kan få en visuell bild över 

problemet (Roth, 2007b). 

2.3.5 Health Assistant 

Ett verktyg som tillåter övervakning av hälsotillståndet på en serverfarm, detta genom 

att utföra kontinuerliga tester mot servarna. Dessa test kan tidigt upptäcka fel i miljön 

och gör det möjligt för slutanvändaren att fortfarande få tillgång till viktiga 

applikationer om något fel i miljön hittas. Om ett problem upptäcks, så försöker 

Health Assistant automatiskt korrigera problemet. Health Assistant ser också till att 

servern inte används inom någon lastbalansering förrän problemet har korrigerats. Ett 

visst antal standardtester genomförs för alla servrar, men gör det också möjligt att 

skapa egna tester. Det finns även stöd för tredjepartstester (Tolly Group, 2007c). 

2.3.6 Övriga funktioner och tjänster i Citrix XenApp 

SpeedScreen Progressive Display gör det möjligt att få grafisk prestandaökning i 

Windows-baserade system, vilket ger möjligthet att virtualisera applikationer som 

kräver höga grafiska resurser. Grafiken skickas i en lägre upplösning än från originalet. 

Detta gör det möjligt att strömma grafiken i realtid samtidigt som belastningen blir 

lägre (Visionapp, 2007). 

Isolation 2.0 används för att isolerar applikationer med syfte att undvika konflikter 

mellan applikationer. Ger en ökad prestanda på applikationer och ger en bredare 

kompabilitet till fler antal Windows-applikationer. Gör det till exempel möjligt att köra 

flera olika versioner av bland annat Microsoft Office samtidigt utan att tappa någon 

prestanda eller att någon konflikt uppstår (Stansel, 2005).  

Application Hub är ett verktyg som placerar applikationer i en central förvaringsplats, 

sedan kan dessa virtualiseras eller strömmas till slutanvändaren. Application Hub gör 

det lättare att organisera och snabbt förse applikationerna till hela serverfarmen 

(Computrad, 2008). 

SmoothRoaming tillåter slutanvändaren att röra sig fritt från enhet till enhet, igenom 

nätverket eller andra platser och fortfarande upprätthålla de aktiva applikationerna. 

Detta skapar mobilitet och flexibilitet (Thinstore, 2008). 
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2.3.7 Independent Computing Architecture (ICA) 

ICA är ett Citrix proprietärt protokoll, som jobbar på presentationslagret i Open 

System Interconnection (OSI) modellen. Används i XenApp för att utbyta data mellan 

server och klient även med så låg hastighet som 10 till 20 kilobyte per sekund. 

Protokollet är optimerat för att slutanvändaren ska kunna skapa fjärranslutningar från 

en avlägsen plats till servern. ICA protokollet är uppdelat i tre huvudkomponenter 

som är Nätverk, Server och Klient (Croucher, 1997; Mathers & Khnaser, 2006). 

ICA protokollet kan använda olika transportprotokoll för att föra över data mellan 

klienter och server på nätverket, däribland TCP/IP, IPX, SPX och NetBIOS. 

Kommunikationen sker via TCP port 2598. I en serverbaserad miljö körs 

applikationen helt på servern, där processor, minne och disklagring sker direkt på 

servern. Endast bilden av vad som händer på applikationen skickas till klienten. 

Användaren jobbar via ett grafiskt gränssnitt för att se applikationen och alla 

kommandon, tangentbordstryckningar samt musrörelser skickas från klienten till 

servern där de sedan exekveras. ICA protokollets klientstöd finns tillgängligt i 

handdatorer, bärbara datorer och stationära datorer. Detta oberoende om det är en 

Windows-, Linux-, Unix- eller Macintosh-miljö (Croucher, 1997; Mathers & Khnaser, 

2006). 

För att uppnå säkerhet i en session så finns det fyra olika former av kryptering. Detta 

kan man uppnå genom att skapa en krypterad VPN tunnel mellan klient och server där 

sessionens data flödar. Medför att VPN programvara måste installeras på samtliga 

arbetsstationer som ska användas. En annan metod som kan användas är att kryptera 

trafiken med SecureICA som använder RSA RC5 kryptering med upp till 128-bitars 

kryptering för autentisering. Det går också att använda Citrix SSL Relay-tjänsten för att 

kryptera trafiken med en SSL eller TLS kryptering. Alternativt att använda Citrix 

Secure Gateway för att kryptera trafiken som också använder SSL och TLS kryptering. 

Citrix Secure Gateway agerar då som en proxy mellan klienterna och Citrix XenApp 

serverar (Madden, 2002). 

I Citrix XenApp 4.5 kan man ingående övervaka sessioner och genom detta få en 

insikt i dess prestanda hos klienter och applikationer. Det är också möjligt att mer 

ingående optimera sessioner för att uppnå bättre prestanda för varje applikation 

(Madden, 2002). 
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2.3.8 Nya tjänster och funktioner i Citrix XenApp 5.0 

Några av de nya tjänsterna och funktionerna som kommer med den nya versionen av 

Citrix XenApp är att konfigurationsgränssnittet nu kräver användandet av .NET 

Framework 3.5, samt Java 5.0 Update 11. Detta kommer även licensgränssnittet för 

nya XenApp att göra. Utöver detta kommer det att finnas en rad nya förbättringar. 

Bland annat kommer webbgränssnittet ha en ny design där konfigurationsgränsnittet 

har fått ytterliggare policyegenskaper. I den nya versionen kommer en användare efter 

autentisering att få tillgång till applikationer, meddelanden och inställningar. Secure 

Gateway kommer ha möjlighet att köras under Windows Server 2008 och har också 

stöd för Internet Protocol version 6 (IPv6). Även en ny steg-för-steg konfiguration 

kommer att finnas tillgänglig i Secure Gateway (Dille, 2008). 

Nytt i XenApp 5.0 är Preferential Load Balancing som gör det möjligt att sätta nivåer 

av betydelse på applikationer och resurser. Genom att specificera en betydelsenivå för 

en applikation kan denna få tillgång till mer av serverns processor- och minnes-

resurser än andra applikationer på servern (Dille, 2008). 

2.4 Alternativa tekniker 

Rapportens huvudfokus ligger på Terminal Services och Citrix XenApp. Men för att få 

en bred och alternativ bild presenteras några andra produkterna som eventuellt, helt 

eller delvis kan uppnå samma resultat. 

2.4.1 Ericom PowerTerm WebConnect 

Detta är en serverbaserad mjukvara med stöd för de flesta operativsystem som bland 

annats tillhandahåller de huvudsakliga funktioner som Citrix XenApp ger till Terminal 

Services. Det var en av de första 64-bitar lösningen på marknaden. Har stöd för SSL 

anslutningar, administreras via ett webbgränssnitt, kan publicera applikationer samt 

skrivbord mot användare och har stöd för True Seamless Windows. Möjliggör 

integrering med Active Directory, lastbalansering, övervakning av processor, minne 

eller sessioner. Klientstöd för Windows-, Linux- och Unix-miljöer (Vyas, 2008). 
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2.4.2 2X ApplicationServer 

En 2X ApplicationServer servermiljö kan konfigureras via en central konsol. Här kan 

även servrar grupperas utefter vilka applikationer som tillhör specifika grupper. 

Lastbalanseringen kan användas i två läge, Round Robin som kan jämföras med 

Microsoft Network Load Balancing (NLB) samt Resource Based på antingen 

användarsessioner, minnes- eller processor-förbrukning. Publicerade applikationer har 

stöd för Seamless Windows. Tillgången till lokala resurser sköts via en  konsol. Genom 

att dra en EXE-fil eller genväg in i denna konsol, publiceras automatiskt applikationen 

med grundinställningar. Övervakningen är en aning begränsad, men notificeringar kan 

sändas via e-post eller till en loggfil. Säker kommunikation kan ske via SSL. Klientstöd 

för Windows-, Linux- och Macintosh-miljöer (Bragt, 2007b). 

2.4.3 ProPalms Terminal Services Edition 

En kraftfull, webbaserad samling applikationer med stöd för säker åtkomst för 

Windows 2000 och Windows 2003. Via ett webbaserat administratörsgränssnitt kan 

användare och grupper enkelt läggas till utifrån Active Directory mot ProPalms egna 

databas för att sedan tilldela inställningar, applikationer eller skrivare åt dessa. 

Klientstöd för Windows-, Linux-, Macintosh-miljöer samt flertalet tunna klienter. 

Vidare finns möjlighet för SSL anslutningar, goda övervakningsfunktioner samt 

begränsade funktioner för lastbalansering (Bragt, 2007a). 

2.4.4 Provision Networks Virtual Access Suite 

Tillhandahåller en bred och kraftfull samling av applikationshanteringar med stöd för 

säker åtkomst. Publicering av skrivbord och applikationer med Seamless Windows 

som kan ha restriktioner baserade på schemalagd tid eller gruppmedlemskap för 

slutanvändaren. Saknar stöd för Active Directory och har begränsade 

rapporteringsmöjligheter, men optimering av processor och minnesanvändning, 

lastbalansering samt UBS stöd är några av funktionerna som finns. Klientstöd för 

Windows- och Linux-miljöer (Rouse, 2008). 
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2.4.5 HOBLink Enhanced Terminal Services 

En Javabaserad, plattformsoberoende lösning med tillägg för Terminal Services. 

Konfigureras från en central punkt med stöd för lastbalansering samt publiceringar av 

skrivbord och applikationer. Saknar Seamless Windows och möjligheten för 

användaren att dela samtidiga sessioner samt förlitar sig på befintliga Microsoft 

verktyg. Klientstöd för Macintosh-, Linux-, Unix-, Solaris- samt Windows-miljöer 

finns (Bragt, 2007a). 

2.4.6 Jetro Platforms CockpIT 

En serverbaserad komponentlösning som egentligen inte är någon 

ersättningsapplikation, utan tillhandahåller mer hanteringsmöjligheter för att lättare 

underhålla Microsoft- och Citrix-miljöer. För att uppnå bättre funktionalitet kan en 

klustrad servermiljö användas. Administrationsgränssnitt är webbaserat och kan 

kommunicera med Active Directory. Publicering av skrivbord och applikationer 

presenteras med Seamless Windows. Säkerhetspolicyinställningar har stöd för 

användare och gruppnivå. Även schemaläggning under vilka tider en applikation kan 

exekveras finns att tillgå. Finns övervakning, rapportering samt 

lastbalanseringsfunktioner där varje räknare kan ges en del av den totala vikten. 

Använder sig av ett enkelt msi-paket för klientinstallation (Madden, 2004).  

2.4.7 Genuit Thinworx 

Genuit Thinworx använder sig av en konsol för administration och kan kommunicera 

med Active Directory. Kan lastbalansera olika kombinationer av processor, minne och 

serverprioritering. Har väldigt grundläggande övervakningsfunktioner samt publicering 

av applikationer, men saknar stöd för Seamless Windows och sessionsdelning. Detta 

sker via en portal och möjlighet för webbaserad SSL anslutning finns (Kull, 2003). 



 24 

2.4.8 Kritik av genomgång av alternativa tekniker 

Eftersom genomgång och beskrivning av dessa alternativa applikationer inte är 

omfattande, framgår inte alla fördelar och nackdelar med dessa. Däremot har vissa 

funktioner eller tjänster som helt eller delvis kan anses som en komplett alternativ 

lösning, beroende på vilka krav en målgrupp har för att uppnå sina givna behov. Detta 

bör finnas i åtanke så inga felaktiga slutsatser dras.  
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3. Metod 
Nedan finns en beskrivning av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Utifrån 

dessa kriterier har vi sedan gjort ett val av metod vi kommer att använda oss av i detta 

arbete för att besvara frågeställningen. För att en jämförelse skall vara genomförbar, 

kommer en metod som är enkel och överblickande användas för att ge värdigfull data. 

Arbetet utfördes rent teoretiskt, där vi förlitade oss på tidigare pratiskt genomförda 

tester och analyser. Detta för att vi fann det orealistiskt att själva kunna genomföra 

tillförlitliga, systematiska samt pratiska tester i en större miljö som vilar på 

vetenskapliga grunder.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Forskare skiljer på kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvalitativ undersökning 

görs främst för att få en djupare och mer förstående kunskap där insamling och analys 

fördjupas i ord till skillnad från en kvantitativ forskningsmetod där analysen fördjupas 

genom siffror. Kvalitativ metod fokuserar på hur individer uppfattar sin sociala 

verklighet, istället för att gå efter den naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt, 

med insamling av kvantitativ data (Bryman & Bell, 2005). 

Kvalitativ forskning har inga raka riktlinjer, utan en stor mängd varianter av denna 

metod återfinns i litteraturen. Detta beror på att olika inriktningar och områden har ett 

eget synsätt och tolkningar av metoder. Däremot återspeglas oftast den som skriver 

rapporten sina egna tolkningar i texten på olika vis. Vid en kvalitativ metod utförs 

analyser löpande under arbetets gång, medan med en kvantitativ metod utförs alla 

analyser först när all fakta är insamlad. Detta ses som en fördel genom att efter till 

exempel en intervju kan nya idéer om hur det fortsatta arbetet ska fortsättas (Patel & 

Davidson, 2003). En kvantitativ analys tillämpas vid forskning där innehållet kan mätas 

och räknas, alltså en insamling av numerisk data. Denna metod används när forskaren 

vill kunna ställa sina svar mot varandra och jämföra dessa. Även här kan det utföras 

intervjuer, men då med hjälp av en enkät. Enkäterna innehåller samma frågor som 

sedan kan göras om till kvantitativ data vilka är jämförbara. För att få en hög 

reliabilitet krävs respondenter i stora kvantiteter (Bryman & Bell, 2003). 

Kvalitativ undersökningsmetod ses som induktiv och tolkande, vilket innebär att 

metoden betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där 

tyngden läggs på generering av teorier (Bryman & Bell, 2005). En forskare som arbetar 
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induktivt arbetar utifrån ett forskningsproblem och genom det insamlade materialet 

kan formulera en ny teori. En forskare som arbetar deduktivt utgår istället från 

befintliga teorier (Patel & Davidson, 2003). 

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Den vanligaste kvalitativa metoden är i form av kvalitativ intervju. Detta innebär att 

med får forskaren fram information som annars kan vara svårtillgänglig. Dessa kan 

även användas till att få kommentarer och bekräftelser av olika data, men ger även 

möjligheten att prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjun. Målet 

med intervjuerna är att hämta information eller bli informerad av intervjuobjektet. 

Kvalitativa intervjuer kan vara ostrukturerade eller semi-strukturerade samt att det är 

önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar. Detta för att se hur respondenten 

tänker och vad denne upplever som viktigt. Forskaren önskar fylliga och detaljerade 

svar i kvalitativa intervjuer, medan kvantitativa intervjuer endast kräver korta svar som 

kan kodas och jämföras (Bryman & Bell, 2003). 

3.2 Val av metod 

För att besvara frågeställningen som diskuteras i rapporten har en kvalitativ metod 

används. En del av metoden som användes för att jämföra funktioner och tjänster 

kallas kvalitativ innehållsanalys, detta åstadkoms genom att använda ett ramverk där en 

teoretisk jämförelse mellan Terminal Services och Citrix XenApp utfördes. Denna 

bidrog till att ge en klar och tydlig bild över likheter och skillnader i de mest 

förekommande funktionerna och tjänsterna som fanns i respektive applikation. 

I samarbete med Office Data i Kalmar användes den kvalitativ metod sedan i form av 

intervjuer för att samla in information om olika företag, som sedan sammanställdes till 

målgrupper. Via ett ramverk som sattes upp på förbestämda specificerade kriterier, 

kunde sedan målgruppernas behov fastställas och detta låg sedan till grund för att 

avgöra vilken applikation som hade de tjänster och funktioner som krävdes för att 

uppfylla målgruppens behov.  

Vi har valt att lägga upp arbetet i tre olika steg, först där vi tar fram likheter och 

skillnader mellan de utvalda applikationerna med hjälp av ett ramverk. Efter att detta 

är utfört så kommer vi att ta fram målgrupperna och dess behov utifrån de intervjuer 

som utförts. När detta är klart kommer behoven hos målgrupperna att ställas mot 
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applikationerna, detta för att se vilken applikation som tillhandahåller de tjänster som 

täcker behovet hos målgruppen. För att enklare återspegla hur genomförandet 

utfördes, illustreras denna i Figur 8 där de olika faserna tydlig framgår. 

 

Figur 8: Beskrivning av faserna i arbetet. 

I fas ett så kommer de olika applikationerna att jämföras med varandra utifrån det 

ramverk som tagits fram. Dessa är baserade på White Paper som presenterades i april 

2008. Detta White Paper har sammanställds av Citrix Technical Team samt med några 

representanter från Microsoft Terminal Services team. De fem huvuddelarna som 

jämförs är: centraliserad kontroll, applikationskompabilitet, optimerad användarmiljö, 

policy och säkerhet samt skalbarhet (Citrix, 2008a; Citrix, 2008b). I fas två kommer 

målgrupperna att skapas genom intervjuer, där efter kommer målgruppernas olika 

behov att plockas ut. Detta för att sedan i fas tre jämföra resultaten i fas ett och två. 

För att där urskilda vilken applikation som passar bäst till målgruppen och dess behov. 

Vidare kommer en sekundär empiri att presenteras för att bidra med fördjupade 

kunskaper och klarare förståelse om praktiska begränsningar och hinder. Detta då 

rapportens fokus ligger på en teoretisk jämförelsenivå. Därefter slutligen kunna hitta 

var gränsen mellan Terminal Services och Citrix XenApp går. 

3.3 Kritik till vald metod 

Då rapporten fokuserar på ett väldigt dynamiskt område, där stora förändringar snabb 

kan uppstå i form av nyare applikationsutgåvor och uppdaterade versioner av 

befintliga. Detta resulterar då i att resultat och slutsatser som framkommer under 

arbetes gång endast kan ses som riktlinjer utifrån nu gällande versioner för att uppfylla 
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de behov och förväntningar av framtagna målgrupper. Därför bör denna rapport inte 

ses som en mall för implementation, utan enbart som en vägledning. 

Valet av ramverken som användes under genomförandet kunde ha varit utformade 

annorlunda. En mer detaljerat analys av behov kunde ha bidragit till ett ramverk där 

inte funktioner och tjänster tenderade i att flyta ihop.  

Syftet med sekundär empirin var att bidra med fördjupade kunskaper och klarare 

förståelse om praktiska begränsningar och hinder. Detta då rapportens fokus ligger på 

en teoretisk jämförelsenivå. I och med praktiska tester samt implementation i en större 

labbmiljö var begränsad på grund av brist på hårdvara, kommer sekundär empirin att 

bidra med en komplettering inom dessa områden. Då valda källor i sekundär empirin 

kan ha ekonomiska intressen bakom sig måste försiktighet vidtagas vid behandling av 

informationen. Extra vikt måste läggas vid analys av texten då det föreligger stor risk 

att författaren har utlämnar krav som inte kan uppfyllas av den egna produkten. 

Genom att ställa sig skeptisk till artiklarna undviker man att dra felaktiga slutsatser 

utifrån den information som presenteras. Men artiklarna kan även lyfta fram olika 

fördelar och nackdelar en produkt har som kanske inte framkommit annars. För att 

undvika dessa fällor är förhoppningen att de olika artiklarna skall komplettera varandra 

i detta avseende för att leda upp till förväntningar och krav. 



 29 

4. Sekundär empiri 
Som underlag till sekundär empirin ligger en publicerade artikel som undersöker om 

Terminal Services i Windows Server 2008 kunde vara ett alternativ till Citrix XenApp 

(George, 2008) samt två fallstudier. Den ena fallstudien kommer att undersöka om 

Windows Server 2008 kan vara ett supplement till Citrix XenApp eller kunna ersätta 

det helt (ComCor Inc, 2008). Den andra fokuserar på om Softgrid Application 

Virtualization kan förse en ständigt växande skara av användare med applikationer 

medan kostnad för IT och resurser hålls nere (Softricity, 2004).  

Målet är att via dessa kunna plocka fram och identifiera olika aspekter inom området 

som annars lätt kunnat passerad våra ögon. Att vi valde att ha just denna artikel och de 

båda fallstudierna som underlag till vår sekundär empiri var att dem hade samma fokus 

som våran rapport. Detta är att undersöka de nya funktioner och tjänster som finns i 

Windows Server 2008 Terminal Services och hur dessa speglar sig mot Citrix XenApp 

motsvarigheter samt om Terminal Service i Windows Service 2008 kan ersätta Citrix 

XenApp helt eller delvis. 

4.1 Rolling Review: Citrix XenApp Vs. Windows 2008 
Terminal Services 

I InfomationWeek publicerades den 24 mars 2008 en artikel skriven av Randy George 

med fokus på att undersöka om Terminal Services i Windows Server 2008 kunde vara 

ett alternativ till Citrix XenApp. Då det sattes upp en labbmiljö som föreställde en hel 

organisation inom Boston Real-World Partners labb kunde praktiska tester 

genomfördes. Detta gav en inblick samt möjligheten att undersöka dessa produkter. 

Bland de tester som utfördes var bland annat att förse en Windows XP SP2 klient med 

en mycket stor Exchange mailbox, med en virtuell Microsoft Outlook via TS 

RemoteApp. Prestandan stod sig i likhet mot likvärdiga Citrix XenApp sessionen. Alla 

system- och nätverks-fördröjningar uppträdde lika. Vidare fokuserades det på tjänsten 

TS Web Access som klienter kan nå via en vanlig webbläsare. Nackdelar eller rättare 

sagt motgångar i TS Web Access var möjligheten att skräddarsy applikationer för 

enskilda användare eller grupper. Antingen publicerades en applikation eller inte via 

TS RemoteApp. Så att en applikation som publicerat kunde nås av alla som har tillgång 

till TS Web Access kanske bör ses som en svaghet gällande säkerheten ansåg Randy 

George (George, 2008). Detta bidrog till den stora besvikelsen mellan Terminal 
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Services och Citrix XenApp Web Access. Att utelämna denna möjlighet kan vara en 

strategisk placerad avgränsning från Microsoft sida skriver Randy George (George, 

2008). Enligt vad som framkom under testen var att Citrix XenApp har en väldigt 

enkel metod för att skräddarsy och optimera applikationen som presenteras för 

slutanvändaren. Slutligen riktades blickarna mot TS Gateway som var mer omfattande 

att konfigurera än övriga tjänster, men när det väl var uppe så var den imponerande 

tycker Randy George (George, 2008). Dock rådde det inget tvivel om att Citrix 

XenApp tillhandahåller en mer skalbar och mogen SSL tjänst för 

applikationsvirtualisering. Men för att ta del av denna funktion krävs Citrix Access 

Gateway licens. Jämför det med att det ingår i Terminal Services från början, så åt en 

liten till en mellanstor organisation med enkla behov för applikationsvirtualisering 

uppfyller verkligen TS Gateway behoven (George, 2008). 

4.2 Windows Server 2008: Customer Solution Case 
Study 

Företaget ComCor Inc hade som mål att implementera Windows Server 2008 i deras 

datacenter och undersöka om man kunde använda detta som ett supplement till 

XenApp eller kunna ersätta XenApp helt (ComCor Inc, 2008). 

Scenariot som skapades på företaget bestod av 32 fysiska servrar och nio virtuella 

servrar, där samtliga av dessa servrar använde sig av Windows Server 2003. I den 

virtuella miljön användes VMware och Virtual Icon. På ComCor fanns 160 

arbetsstationer var av nio använde Windows 2000 Professional, medan resten använde 

Windows XP SP2. Applikationer som användes på företaget var Exchange Server 

2003, SQL Server 2000, SQL Server 2005, Terminal Services, Citrix, HR och diverse 

kontorelaterande applikationer (ComCor Inc, 2008). 

Företaget hade upplevt problem med åtkomst till systemet. Där det i värsta fall  var så 

att anställda inte kunde utföra sina arbete. För att lösa detta uppgraderades 12 av 

företagets servrar till Windows Server 2008. Det som skulle undersökas var om 

Terminal Services i Windows Server 2008 helt kunde ersätta Citrix XenApp eller om 

det måste finnas kvar som ett supplement. Vidare var att undersöka nya hanterings- 

och säkerhets-funktioner och även att genomföra en undersökning på eventuella 

förändringar i Active Directory (ComCor Inc, 2008). 
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Företaget planerade att implementera nya funktioner som Windows Server 2008 

Terminal Services, RemoteApp, Terminal Services Gateway, Terminal Services 

Licensing, Terminal Services Web Access, Network Load Balancing och .NET 

Framework 3.0 (ComCor Inc, 2008). 

Under tre veckor implementerades scenariot i en fullständig testmiljö. Företagets 

supportpartner, Network Communication Group Inc hjälpte till med scenariots 

implementation genom att ge insikt i nya funktioner samt att avhjälpa 

konfigurationsproblem. Active Directory installerads på en Windows Server 2008 där 

det togs nytta av de nya Group Policy objekten. Strukturen i Terminal Services 

utökades med fler servrar för att ge redundans, där fler av dessa servrar i farmen 

förseddes med Windows Server 2008 (ComCor Inc, 2008). 

Den största skillnaden med implementationen av Windows Server 2008 var en ökad 

effektivitet, mindre kostnader och en förbättring ur slutanvändarens perspektiv. Ännu 

en förbättring var bättre kontroll över tjänster och funktioner, samt en ökad säkerhet.  

Efter avslutat arbete kunde företaget få en inbyggd redundans med hjälp Citrix, genom 

att den nya Windows Server 2008 kan vara redundant mot den befintliga Terminal 

Services. Med hjälp av nya Windows Server 2008 gick utrullningen av applikationerna 

till arbetsstationerna snabbare. Detta ledde till att användaren kunde få en ökad 

produktivitet eftersom användaren fick snabbare och lättare åtkomst till 

applikationerna (ComCor Inc, 2008). 

Tack vare att IT personalen på företaget kunde känna igen gränssnitten i Windows 

Server 2008, då dem tidigare jobbat med Windows Server 2003 så innebar detta att 

övergången till Windows Server 2008 var tillfredsställande. Med den nya tjänsten TS 

Gateway upplevde företaget en ökad säkerhet, då dem kunde kontrollera applikationer 

och data i en centraliserad miljö. TS Gateway medförde även att externa 

uppkopplingar kunde ske säkert och krypterat (ComCor Inc, 2008). 

Fortsatt implementering kommer att resultera i bättre arbetsmiljö, ökad tillgänglighet 

och en förbättrad administrationsmiljö. Företaget förväntar en reducerad kostnad för 

hela organisationen (ComCor Inc, 2008). 
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4.3 Softricity Case Study: The University of Illinois 
Medical Center 

Målet med denna Case Study var att reducera tiden som det tar att få ut applikationer 

till en ständigt växande skara av användare medan kostnad för IT och resurser hålls 

nere. Softgrid Application Virtualization Platform kommer testas för att se om detta 

kan vara en alternativ lösning (Softricity, 2004). 

Sjukhuset har ungefär 6000 anställda som förlitade sig på dryga 75 olika applikationer. 

Då behovet av många samtidiga applikationer och användare fanns, var det svårt att få 

en kostandseffektiv hantering samt enkel uppdatering av applikationerna. Via en 

central hantering försågs runt 2300 samtidiga användare av tunna klienter med Citix 

MetaFrame.  

För att implementera en ny applikation eller en uppdatering så krävdes det nästa totalt 

fyra veckors arbete. Först med tester för att bekräfta att det fungerade i miljön och att 

den betedde sig som användaren förväntade sig, för sedan börja installera på några 

eller alla 77 servrar i organisationen. Testerna var tvungna att utföras mot så gott som 

alla de dryga 75 applikationerna om då konflikter uppkom så var man tvungen att 

antingen skapa script för att komma runt problemet eller separera de icke kompatibla 

applikationerna till olika servrar. Den beräknade belastningen av de 77 servrarna låg i 

snitt på 35 procent vilket resulterar i att mycket av hårdvaran i servrarna inte används 

som dessa var avsedda för. Genom att implementera Softgrid, hoppas sjukhuset på att 

spara tid åt IT-administratören, som annars skulle försvinna i support för att hitta och 

avhjälpa applikationsproblem.  

Resultaten av den Case Study som Softricity gjort var att finna en lösning för ett stort 

sjukhus med många olika applikationer och med dryga 75 servrar, där flertalet av dessa 

inte kunde utnyttjas till den grad som önskades. Detta på grund av att flertalet 

applikationer inte var kompatibla med varandra. SoftGrid försåg sjukhuset med en 

enkel, pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att hantera de 2300 användarna. Detta 

genom att kunna påskynda IT sektionens tillvägagångssätt för att få ut nya 

applikationer och uppdateringar till klienterna, minimera antalet servrar med endast en 

eller ett par applikationer samt höja effektiviteten hos servrarna. Allt detta resulterade i 

att de 77 servrarna kunde reduceras till 68 stycken, vilket ge en besparing på dryga 

400 000 dollar under tre år.  
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Då SoftGrid omvandlar applikationer till on-demand tjänster som kan levereras direkt 

in till Citrix servrar, sparas mycket tid samt att installationer och avinstallationer 

elimineras. Behovet av att ha en testmiljö för applikationer försvann, då 

administratören snabbt och enkelt kan simulera det via ett gränssnitt (Softricity, 2004). 
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5. Genomförande och resultat 
För att jämförelsen skulle ge enkel och överblickande data utfördes den i tre faser. 

Under varje fas beskrivs fasens genomförande samt vilket resultat det genererade. 

Genom att ta nytta av de fördjupade kunskaper och praktiska begränsningar som 

framkommit av sekundär empirin under avsnitt 4 samt de bakomliggande teknikerna 

som redogörs under avsnitt 2, kommer detta att ge en klar och tydlig bild om 

funktioner och tjänster. Denna förståelse kommer att bidra med värdefull information 

som kommer att hjälpa till under genomförande och resultat.  

5.1 Fas 1: Applikationsvirtualiserings jämförelse 

Med hjälp av det ramverk som togs fram under avsnitt 3.2 kunde funktioner och 

tjänster i Windows Server 2008 Terminal Services och Citrix XenApp plockas fram. 

Funktionaliteten som presenteras i Tabell 1 är baserade på ett White Paper (Citrix, 

2008a) som är sammanställt av Citrix Technical Team samt med några representanter 

från Microsoft Terminal Services team. Funktionaliteten är även baserad på den 

tekniska beskrivning som återfinns under avsnitt två där de bakomliggande teknikerna 

beskrivs. De fem huvuddelarna som jämfördes var: centraliserad kontroll, 

applikationskompabilitet, optimerad användarmiljö, policy och säkerhet samt 

skalbarhet (Citrix, 2008a; Citrix, 2008b).  

Resultatet av vilka tjänster och funktioner som kunde plockas fram och jämförs mellan 

de olika applikationerna med hjälp av ramverket presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Jämförelse av Windows Server 2008 Terminal Services och Citrix XenApp. 

 Terminal Services Citrix XenApp 
Centraliserad kontroll   
Centraliserad hantering, Begränsad Ja 
Administrations delegering Nej Ja 
Central publicering Ja Ja 
Separat loggningsdatabas Nej Ja 

Resurs övervakning Begränsad 
Ja, Enterprise och 

Platinum 
Lastbalansering Begränsad Ja 
Övervakning av applikationsprestanda Nej Ja, endast Platinum 
Stöd för scripthantering Ja Ja 
Sessionsinspelningar Nej Ja, endast Platinum 
   
Applikations kompabilitet   
Flexibel Applikationsleverering Begränsat Ja 
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Server Applikationsvirtualisering Ja Ja 
Applikationsisolering Kräver Softgrid Ja 
Applikationsströmning Kräver Softgrid Ja 
Grafikaccelerator Nej Ja 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja Ja 
Klientstöd Windows De flesta klient-OS 

   
Optimerad användarmiljö   
Enkel tillgång Ja Ja 
Webbaserade lösningar Ja Ja 
Stöd för flera skärmar Ja Ja 
Seamless Windows Ja Ja 
Singel Sign-on Ja Ja 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej Ja 

   
Policy och säkerhet   
Policyhantering Via GPO Ja 
Programtillgång  Via GPO, Softgrid Ja 
SSL kryptering (VPN) Ja Ja 
Sessionsisolerad skrivarhantering Ja Ja 
Stöd för NAP/NAC Ja Ja 
Smart Card Ja Ja 

   
Skalbarhet   
Enkel konfiguration Ja Ja 
Enterprise rekommenderat Nej Ja 
Avancerad lastbalansering Nej Ja 
Pakettaggning för QoS Nej Ja 

Tabellen är baserad på standardversionerna av Citrix XenApp och Windows Server 

2008 Terminal Services. För att uppnå ytterliggare funktionalitet så kan det krävas 

Enterprise och Platinum versionen av Citrix XenApp, samt Softgrid som komplement 

för Windows Server 2008 Terminal Services. Om detta behövs, så framgår detta i 

tabellen genom att licensversionen är angiven. 

5.2 Fas 2: Målgruppens behov 

Målgrupperna baseras på företag från näringslivet och har sammanställts i samarbete 

med Office Data i Kalmar. Inga företagsnamn kommer att nämnas i målgruppen då 

detta inte anses relevant och lätt kan skapa förvirringar. Nedan presenteras en kort 

sammanfattning av de företag som låg till grund vid framtagning av målgrupperna. 

Dessa kommer att ligga till grund för utvärderingen av vilken applikation som täcker 

deras tilltänka behov.   
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Företag A: 

Antalet användare på företaget består av totalt 90 användare i nätverket, 

varav 60 stycken ansluter genom VPN mot Terminal Services från åtta olika 

lokalkontor var på dessa ska kunna komma åt Navision, SQL- och Oracle-

appliktioner. Företaget använder sig av en filserver med Windows Server 

2003 Standard Edition med Microsoft Navision, två stycken Windows 

Server 2003 Terminal Services samt två stycken databasservrar. Klientmiljön 

består av Windows XP Professional. I dagsläget används inga tunna klienter 

på företaget. På huvudkontoret används centrala skrivare, medan 

lokalkontoren använder både lokala och centrala skrivare. För att uppnå 

säkerhet på nätverket används brandväggar och antivirusprogramvara. Den 

centrala administrationen sker från huvudkontoret i Kalmar, och företaget 

förutspår ytterliggare expandering. 

Företag B:  

Företaget består av 110 användare på nätverket. Ingen av dessa användare 

ansluter via VPN. Programvara som används på företaget är Microsoft 

Office med e-post inkluderad, VismaSPCS som är en applikation för 

ekonomi och dessa är alla centralt lokaliserad. Servrarna använder sig av 

Windows Server 2003 medan klientmaskinerna använder sig av Windows 

XP. På dessa finns brandvägg och antivirusprogramvara installerad. På varje 

avdelning står en centralt lokaliserad skrivare. Administreringen av 

applikationer och tjänster sker centralt med Softgrid. Företaget planerar i 

nuläget ingen större utbyggnad. 

Företag C:  

Företaget C har totalt 25 användare där ingen av dessa ansluter via VPN 

eller använder sig av tunna klienter. Programvara som används på företaget 

är Microsoft Office med e-post inkluderad, samt diverse 

produktionsapplikationer som körs centralt. Servrarna använder sig av 

Windows Server 2003 medan klientmaskinerna använder sig av Windows 

XP. På dessa finns brandvägg och antivirusprogramvara installerad. På 

företaget finns bara lokala skrivare. Företaget har höga krav på 

resursövervakning och lastbalansering då dessa arbetar med känslig 
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information och produktion. De räknar inom tre månaders period att 

uppdatera deras klientmaskiner till Windows Vista.  

Företag D:  

Antalet användare på Företaget D är 313 stycken. 25 tunna klienter finns 

utplacerade på företaget samt det finns också 11 stycken användares som 

ansluter via VPN uppkoppling. Företaget använder grafiskt tunga 

applikationer däribland AutoCAD och Adobe Photoshop, men önskemål 

finns om att placera dessa centralt. Servrarna använder sig av Windows 

Server 2003 medan klientmaskinerna använder sig av Windows XP samt 

Macintosh. Säkerheten involverar att en del användare använder sig av 

Smart Card och att alla klientmaskinerna har antivirus och brandvägg 

installerade. Både centrala och lokala skrivare används på företaget. Då 

endast lagringen på företaget sker centralt finns planer på att lägga större 

delen av administrationen också ska ske centralt. Det är inga större planer 

för en framtida expandering i dagsläget. 

Företag E: 

Företaget E har totalt 63 användare inom företaget och det finns fem tunna 

klienter utplacerade. Programvaran på företaget inkluderar OpenOffice, 

bokförningsprogram och äldre applikationer så som butiksprogram. Både 

servrar och klienter använder Linuxdistributioner som operativsystem, samt 

de tunna klienterna kopplar upp mot Citrix Metaframe XP. Säkerheten kan 

regleras på användarnivå och vissa arbetsstationer är nerlåsta då dessa står i 

en publik miljö. På företaget finns ett antal centrala skrivare. 

Administrationen sköts från central punkt. Det räknas med en viss tillväxt 

och planera finns att byta ut det äldre 16-bits butiksprogram som används i 

dagsläget. 

Företag F:  

Företaget F är ett mindre företag med åtta användare som vardera har en 

egen arbetsstation, där de använder lokalt installerat Microsoft Office med 

e-post inkluderat samt ett ekonomiprogram. På dessa finns både antivirus 

och brandvägg installerade. För att kunna arbeta hemifrån på kvällar och 

helger så finns möjligheten att ansluta via en VPN anslutning mot företaget. 

Servarna på företaget använder sig av Windows Server 2003 Standard 
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Edition, medan klienterna kör Windows Vista Business Edition. På 

företaget finns endast lokala skrivare och den enda centraliserade 

administreringen är filservern. Expanderingen förväntas öka med 30-50% 

under kommande år.  

 

Med hjälp av ett ramverk bestående av funktioner och tjänster kommer en bild skapas 

av vilka behov de framtagna målgrupperna står i behov av. Detta ramverk är uppdelat i 

samma fem huvudrubriker som används i Fas 1: Applikationsvirtualiserings jämförelse 

under avsnitt 5.1. Ramverket kommer att ligga som underlag för att skapa en tydlig 

bild av målgruppernas behov. I Tabell 2 visas det ramverk som används som underlag.  

Tabell 2: Ramverk för framtagning av behov hos företagen. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering,  
Administrations delegering  
Central publicering  
Separat loggningsdatabas  
Resurs övervakning  
Lastbalansering  
Övervakning av applikationsprestanda  
Stöd för scripthantering  
Sessionsinspelningar  
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering  
Server Applikationsvirtualisering  
Applikationsisolering  
Applikationsströmning  
Grafikaccelerator  
Vidareskickning av Plug-and-Play  
Klientstöd  

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång  
Webbaserade lösningar  
Stöd för flera skärmar  
Seamless Windows  
Singel Sign-on  
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation  
Automatisk återanslutning av session  
Rörlighet mellan enheter (Roaming)  

  
Policy och säkerhet  
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Policyhantering  
Programtillgång   
SSL kryptering (VPN)  
Sessionsisolerad skrivarhantering  
Stöd för NAP/NAC  
Smart Card  

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration  
Enterprise rekommenderat  
Avancerad lastbalansering  
Pakettaggning för QoS  

Vid tveksamt val om tjänster eller funktioner används, valdes det att ändå tolka det 

som att ett behov finns för att täcka in framtida möjligheter. 

Med hjälp av Tabell 2 kommer varje målgruppers behov av funktioner och tjänster 

sammanställas och dessa sammanställningar presenteras i Bilaga 1. Detta kommer att 

ge överskådlighet som gör det lättare att dra korrekta slutsatser utifrån. 

5.3 Fas 3: Urskiljande av behov mot tjänster 

För att kunna utvärdera vilken applikation som täcker behovet en målgrupp har, 

kommer funktioner och tjänster som används i Fas 1: Applikationsvirtualiserings jämförelse 

under avsnitt 5.1, att jämföras mot målgruppernas behov som används i Fas 2: 

Målgruppens behov under avsnitt 5.2. Detta gav en klar och tydlig bild som urskiljer 

vilken applikation som passar mot respektive målgrupp för att behoven ska uppnås. 

Det resulterade i följande lösningsförslag:  

Företag A: 

Windows Server 2008 kommer att kunna förse Företag A med en säker 

anslutning via TS Gateway. Centrala hanteringen av databaser, lite beroende 

på vad dessa kräver, kan eventuellt behöva kompletteras med Microsoft 

Application Virtualization. TS Easyprint kommer att hantera de lokala 

skrivarna på ett effektivt sätt för att uppnå användarvänlighet. Ett 

rekommenderat lösningsförslag är Windows Server 2008 Terminal Services 

samt att eventuellt även Microsoft Application Virtualization behövs. 

Företag B: 

Via TS RemoteApp kan en enkel och centralisera hantering ske av 

applikationerna. Vidare kan man använda TS Web Access för en enkel 
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tillgång till de applikationer som slutanvändaren skall bruka. För att 

åstadkomma programisolering och strömma dessa bör Microsoft 

Application Virtualization användas. Ett rekommenderat lösningsförslag är 

Windows Server 2008 Terminal Services som kompletteras med Microsoft 

Application Virtualization. 

Företag C: 

Företag C har höga krav på resursövervakning och lastbalansering, vilket är 

något som inte Terminal Services inte uppfyller. Så för att uppnå företagets 

behov, är en rekommenderad lösning att använda Citrix XenApp, alternativt 

kan detta lösas med Terminal Services som då kompletteras av en alternativ 

produkt som till exempel Ericom PowerTerm WebConnect. Dock krävs 

ytterligare analyser för att avgöra om detta är ett korrekt val för att uppfylla 

behovet. 

Företag D: 

Då detta företaget använder väldigt grafiskt tunga applikationer, resulterar 

detta i att Citrix XenApp bör användas. Även användandet av 

Macintoshmaskiner har inverkan på detta beslut. För att täcka upp framtida 

planerade behovet av centraliserad administration är Citrix XenApp en bra 

lösning. Sen att företaget behöver använda tunga applikationer, så är det 

viktigt att kunna övervaka dessa för att uppnå optimal prestanda. Vidare har 

även Citrix XenApp bättre stöd för lastbalansering. Ett rekommenderat 

lösningsförslag är alltså Citrix XenApp 

Företag E: 

Företaget använder sig av Linux distributioner, vilket Terminal Services 

saknar stöd för. I dagsläget körs Citrix Metaframe XP på företaget som ser 

till att de gamla 16-bitar applikationer kan körs i isolerade miljöer. 

Administration sköts på central punkt. Då Företaget även vill kunna reglera 

på användarnivå samt skydda de enheter som står i en publik miljö är Citrix 

XenApp rekommenderat som lösningsförslag. 

Företag F:   

Företag F har ett fåtal användare och har behov av en säker fjärranslutning 

för att kunna utföra jobb utanför ordinarie arbetstid. Här uppfyller TS 

Gateway dessa behov genom att förse fjärranvändare med en SSL 
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anslutning. Då inga större och krävande applikationer sköts centralt, samt 

att det finns begränsad administration från centralt håll är en lösning baserad 

på Windows Server 2008 Terminal Service att rekommenderat. 

De rekommenderade lösningsförslagen är baseras utifrån den information som 

framkommit när målgruppernas behov togs fram. Denna information var avgöra i 

bedömningen i vilken av dessa applikationer som en specifik målgrupp bör använda 

sig av. Detta hjälper oss även att komma ett steg närmare att kunna besvara 

frågeställningen som ställdes tidigare. 
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6. Diskussion 
Rapportens huvudfokus har legat på att undersöka vilka nya funktioner Terminal 

Services har fått i Windows Server 2008 och hur dessa stod sig mot motsvarade 

funktioner i Citrix XenApp. Genom att vi gick igenom de främsta nyheterna i 

Terminal Services och bildade oss en uppfattning om dessa, kunde vi sedan använda 

oss av det i rapporten för att se om gränsen mellan Windows Server 2008 Terminal 

Service och Citrix XenApp har börjat suddats ut eller om man ännu kan dra en tydlig 

linje mellan dessa. Detta bidrog till att vi kunde skapa oss en klar och tydlig bild om 

vilka dessa funktioner och tjänster var och hur dem kommer att påverka skillnaderna 

mellan applikationer vi jämförde.  

Då det kan vara invecklat att studera skillnaden och likheter mellan olika applikationer 

tog vi fram ett ramverk som följdes under arbetes gång. Ramverket var baserat på ett 

White Paper som gav oss en fokus på vilka huvuddelar som lämpligast skulle jämföras 

för att täcka upp tilltänka funktioner. Allt insamlad information sammanställdes sedan 

i en tabell för att det skulle vara enkelt att överblicka. Vidare i arbetet tog vi även fram 

ett ramverk som var baserat på samma kriterier som tidigare ramverk för att kunna 

plocka fram behoven som fanns för de målgrupper som var framplockade och 

sammanställda i samarbete med ett konsultföretag i Kalmar. Dessa två ramverk 

jämfördes sedan för att ge en klart och tydlig bild på vilka funktioner och tjänster som 

behövdes för att uppnå en målgrupps behov. Detta hjälpe oss att komma närmare 

svaret på frågeställningen som ställdes tidigare i rapporten.  

Då inte några praktiska tester utfördes på grund av begränsad tillgång till hårdvara, 

tillförde sekundär empirin väldigt mycket insyn för hur det pratiska kan tillämpas. Då 

den pratiska aspekten kan vara viktig för ett företag så var det viktigt att få en viss 

insikt över hur produkterna fungerade i ett pratiskt sammanhang. Här framkom bland 

annat att prestanda i Terminal Service jämfört mot likvärdiga Citrix XenApp sessionen 

stod sig i likhet eftersom alla system- och nätverks-fördröjningar uppträdde på 

liknande sätt. En begränsning i TS Web Access var möjligheten att skräddarsy 

applikationer för enskilda användare eller grupper samt att TS Gateway som var mer 

omfattande att konfigurera än övriga tjänster. Gränssnittet skiljer sig inte mycket 

mellan Windows Server 2003 och Windows Server 2008 vilket medför en smidig 

övergång. Detta hade lätt kunnat passera våra ögon då vi troligtvis inte hade riktat vår 

fokus på dessa punkter. Så genom att dra nytta av vad som framkommit i sekundär 

empirin gav det ytterliggare insikt i hur de jämförda applikationerna kan tillämpas rent 
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praktiskt. Detta bidrog till att målet för rapporten kunde uppfyllas genom att 

frågeställningen enklare kunde besvaras vid avslutat arbete. De erhållna resultaten som 

presenteras under resultat i avsnitt 5.1 lever upp till de förväntade resultat som vi 

bildat oss under sammanställningen av avsnitten om bakomliggande tekniker samt 

sekundär empirin. 

Då det inte alltid framgått exakt vilka krav och behov ett företag haft, bör de resultat 

med tillhörande rekommendation som presenteras under resultat enbart ses som en 

vägledning. Men förhoppningsvis skildrar detta de generella behov som finns hos 

målgrupperna. Detta för att ge en klar och tydlig bild som urskiljer vilken eller vilka 

applikationer som passar mot respektive målgrupp för att behoven ska täckas.  

En alternativ lösning till FAS 2: Målgruppens behov som presenteras i avsnitt 3.3.3 kunde 

ha varit att istället använde en skala mellan ett till tre i tabellen, där en etta 

representerar litet behov och där en trea representerar fullständigt behov för 

målgruppen. Detta kunde ha förhindrat att målgrupperna valde att markera behov i 

tveksamma situationer, där inget konkret behov fanns i dagsläget. Detta för att 

eventuellt täcka upp framtida behov. Om man därför använt en skala med tre val hade 

man enklare kunna göra enskilda bedömningar av vilka behov som finns i dagsläget. 

För att undvika att behöva införskaffa onödiga licenser för produkter som inte 

kommer att nyttas inom organisationen i dagsläget.  

Med Windows Server 2008 Terminal Services har Microsoft infört en rad nya 

förbättringar jämfört mot Windows Server 2003. Dessa förbättringar har gjort att 

Microsoft vidgat sitt användningsområde inom applikationsvirtualisering. Detta har 

även bidragit till att organisationer med grundläggande virtualiseringsbehov för 

applikationer kommer att klara sig långt med det nya Terminal Services. 

Licenskostnaderna kan därför reduceras då man slipper att införskaffa ytterligare 

licenser för att klara av funktioner som nu finns tillgängliga i det nya Terminal 

Services. Utöver detta minskas även kostanden för utbildning av administratörer för 

fler applikationer när det nu istället kan vara tillräckligt med endast Windows Server 

2008. 

Om gräsen mellan Terminal Services och Citrix XenApp inte har suddats ut, så har 

den däremot flyttats då Terminal Services uppfyller fler funktioner än i tidigare 

versioner. Fler organisationer bör numera klara sig på att endast använda sig av 

Terminal Services än tidigare i med de nya funktioner och tjänster som tillkommit. 

Detta kan ses som att Microsoft har tagit ett större steg in i virtualiseringsmarknaden. 
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Däremot står Citrix XenApp fortfarande som ledande inom marknaden när det gäller 

att förse stora organisationer eller organisationer som har krav på mer avancerade 

funktioner inom applikationsvirtualisering. XenApp klarar nämligen av alla de nya 

funktionerna som finns tillgängliga i Windows Server 2008. Detta kan medföra att 

organisationer inte nödvändigtvis behöver uppgradera från Windows Server 2003 om 

detta inte ses som ett behov.  

För att få ut mer av framtida arbeten bör även pratiska tillämpningar utföras, även om 

dessa bara utförs i en mindre miljö. Detta kan i så fall bidra till att man bland annat får 

en större inblick i hur man kan administrera utifrån en central punkt.  

Ett ämne som har framkommit under arbetes gång och som kan vara värt att 

diskuteras parallellt med rapporten är att även om Microsoft inte har haft mycket att 

erbjuda tidigare, så kanske man inte enbart skall titta på funktionaliteten. Microsoft har 

nämligen möjligheten att kräva en Desktop Client Access License1 (CAL) för varje såld 

Citrix XenApp, samt en Terminal Services Client Access License (TSCAL). Ytterligare 

tillägg, är att Citrix är en av de få som har tillgång till Windows Server källkoden för att 

utveckla sin Citrix MetaFrame Access Suite. Då Microsoft kan dra in stora intäkter på 

både CAL och TSCAL genom Citrix, bör intresset att utmana dem vara väldigt svalt. 

Den officiella ståndpunkten som framkommer är att Microsoft och Citrix fortsätter att 

vara starka partners. Microsoft syfte med de nya funktioner i Windows Server 2008 

Terminal Services är att nå ut till målgrupper som idag inte använder 

applikationsvirtualisering (Gartner, 2007; George, 2008; Rooney, 2004). 

                                                      

1 En Client Access License kan krävas för att en arbetsstation skall kunna ha tillgång 
till tjänster och applikationer på en nätverksserver på ett lagligt vis. En CAL är inte en 
programvaruprodukt, utan en licens (Microsoft, 2008c). 
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7. Slutsatser 
I en mindre organisation utan efterfrågan på några mer avancerade funktioner, klarar 

man sig långt på de nya funktioner och tjänster som finns i Terminal Services i 

Windows Server 2008. Utöver detta kan man komplettera med avancerade funktioner 

för applikationsvirtualisering med hjälp av Microsoft Application Virtualization. Det är 

också möjligt att komplettera med alternativa produkter för att uppfylla behov av 

specifika funktioner eller tjänster som inte Terminal Services i Windows Server 2008 

innefattar. På så vis kan licenskostnader reduceras genom att man inte betalar för 

tjänster och funktioner som inte behövs eller används inom organisationen. 

I komplexa miljöer som kräver centraliserad administration, lastbalansering, skalbarhet 

samt komprimering av grafisk tunga applikationer för att uppnå hastighet, känns Citrix 

XenApp som rätt val för att uppnå en komplett helhetslösning. 

Efter genomfört arbete känner vi att frågeställningen som ställdes har besvarats vilket 

har varit vårt mål med hela arbetet. Vidare har det bidragit till att vi har fått en djupare 

förståelse och kunskap inom applikationsvirtualisering. Arbetet kändes som att det låg 

rätt i tiden, då många organisationer troligtvis ställs inför frågeställning som tagits upp 

i rapporten. 

7.1 Förslag på vidare arbete 

Huvuddelen av denna rapport har gått åt till att formulera och undersöka olika 

teoretiska funktioner samt tjänster det finns för att uppnå målgruppens behov. Detta 

innebär att rapporten utgör en bra grund för ett vidare arbete med den praktiska 

implementationen. Även fortsatta studier inom hur protokollen, RDP och ICA, skiljer 

sig i prestanda samt praktiskt tillämpning kan vara av intresse då detta inte innefattas 

inom ramarna av denna rapport. 
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Sammanfattning 
Rapporten undersöker vilka nya funktioner Terminal Services har fått i Windows 

Server 2008 samt hur dessa står sig mot funktionerna i Citrix XenApp. Till skillnad 

från tidigare versioner, har ett antal förändringar och förbättringar inkluderats i 

Terminal Services i Windows Server 2008. 

Dessa förändringar och förbättringar har skapat en frågeställning hur vida Windows 

Server 2008 Terminal Services delvis eller helt kan ersätta Citrix XenApp. Tidigare har 

olika applikationer så som Citrix XenApp använts för att kunna uppnå större 

funktionalitet och fler tjänster. Detta för att fungera som ett komplement till att skapa 

en helhetslösning som uppfyller en målgrupps tilltänka behov. Syftet är att undersöka 

vilka nya funktioner och tjänster som finns i Windows Server 2008 Terminal Services 

och hur dessa står sig mot Citrix XenApp motsvarigheter.  

Efter avslutat arbete framgår det om de nya funktionerna i Terminal Services kommer 

att innebära om organisationer som idag kör Windows Server 2003 med Citrix 

XenApp nu enbart klarar sig med Windows Server 2008.  

För att kunna genomföra en jämförelse som var enkel och samtidigt gav värdefull data, 

var valet av metod viktigt. Arbetet genomfördes rent teoretiskt, där till största delen ett 

ramverk användes för att kunna avgöra likheter och skillnader mellan applikationerna. 

Tidigare tester och analyser användes för att kunna få en bild av hur applikationerna 

praktiskt tillämpas.  

Arbetet har lett till ett resultat där man kan se att Terminal Services har vidgat sitt 

användningsområde inom applikationsvirtualisering. Efter avslutad forskning antyder 

slutsatsen att Windows Server 2008 Terminal Services är lämplig för organisationer 

utan komplexa behov. 

Rapporten har öppnat förslag på vidare arbete, där rapporten framförallt kan ligga i 

grund för att utföra ett arbete som fokuserar mer på att pratiskt tillämpa 

applikationerna i en verklig miljö. 
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Summary 
This report examines which new functionalities that came with Windows Server 2008 

Terminal Services, also how these reflects against the functionalities in Citrix XenApp. 

Apart from previous versions, a set of new changes and improvements has been 

included in Windows Server 2008 Terminal Services. 

These set of new changes and improvements has created a question whether Windows 

Server 2008 Terminal Services can partly or completely replace Citrix XenApp. 

Previously applications in form of Citrix XenApp were used to accomplish greater 

functionalities and more services. This as a complement to create a whole solution 

which achieves target groups requirements. The purpose is to examine the new 

functionalities and services which are available in Windows Server 2008 Terminal 

Services and how these reflect against Citrix XenApp equivalences.  

When the report is completed it should become clear if the new functions in Terminal 

Services will mean that organizations who run Windows Server 2003 with Citrix 

XenApp, now only needs to run Windows Server 2008. 

To be able to carry on a comparison that’s easy and also gives valuable information, 

the choice of method was important. The report was completely theoretical, where a 

framework was used to determine similarities and differences between the 

applications. Previous test and analysis were used to get a clearer picture of how the 

applications apply in a practical environment.   

The report has led to a result where you can see that Terminal Services has widened 

their area of usage within application virtualization. After completed research, 

conclusion indicates that Windows Server 2008 Terminal Services is appropriate for 

organizations without complex requirements.  

The report has opened suggestions for further work, where the report can be used 

mainly as a base for a scenario which focuses on practical implementation of the 

applications in a real environment. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Tabeller över målgruppernas behov. 
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BILAGA 1 (antal sidor: 6) 

Tabell 3: företag A. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Nej 
Central publicering Ja 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Nej 
Lastbalansering Nej 
Övervakning av applikationsprestanda Nej 
Stöd för scripthantering Nej 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Nej 
Server Applikationsvirtualisering Ja 
Applikationsisolering Ja 
Applikationsströmning Nej 
Grafikaccelerator Ja 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja 
Klientstöd Windows 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Ja 
Stöd för flera skärmar Ja 
Seamless Windows Ja 
Singel Sign-on Nej 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Nej 
Programtillgång  Nej 
SSL kryptering (VPN) Ja 
Sessionsisolerad skrivarhantering Ja 
Stöd för NAP/NAC Nej 
Smart Card Nej 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Nej 
Pakettaggning för QoS Nej 
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Tabell 4: företag B. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Nej 
Central publicering Ja 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Nej 
Lastbalansering Nej 
Övervakning av applikationsprestanda Nej 
Stöd för scripthantering Ja 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Nej 
Server Applikationsvirtualisering Ja 
Applikationsisolering Ja 
Applikationsströmning Ja 
Grafikaccelerator Nej 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja 
Klientstöd Windows 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Ja 
Stöd för flera skärmar Ja 
Seamless Windows Ja 
Singel Sign-on Ja 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Ja 
Programtillgång  Ja 
SSL kryptering (VPN) Nej 
Sessionsisolerad skrivarhantering Nej 
Stöd för NAP/NAC Nej 
Smart Card Nej 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Nej 
Pakettaggning för QoS Nej 
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Tabell 5: företag C. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Nej 
Central publicering Ja 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Ja 
Lastbalansering Ja 
Övervakning av applikationsprestanda Nej 
Stöd för scripthantering Ja 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Nej 
Server Applikationsvirtualisering Ja 
Applikationsisolering Nej 
Applikationsströmning Nej 
Grafikaccelerator Nej 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja 
Klientstöd Windows 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Nej 
Stöd för flera skärmar Nej 
Seamless Windows Nej 
Singel Sign-on Nej 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Ja 
Programtillgång  Nej 
SSL kryptering (VPN) Nej 
Sessionsisolerad skrivarhantering Nej 
Stöd för NAP/NAC Ja 
Smart Card Nej 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Ja 
Pakettaggning för QoS Nej 
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Tabell 6: företag D. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Ja 
Central publicering Ja 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Ja 
Lastbalansering Ja 
Övervakning av applikationsprestanda Ja 
Stöd för scripthantering Ja 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Ja 
Server Applikationsvirtualisering Ja 
Applikationsisolering Ja 
Applikationsströmning Ja 
Grafikaccelerator Ja 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja 
Klientstöd Windows och Macintosh 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Nej 
Stöd för flera skärmar Ja 
Seamless Windows Ja 
Singel Sign-on Ja 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Ja 
Programtillgång  Nej 
SSL kryptering (VPN) Ja 
Sessionsisolerad skrivarhantering Ja 
Stöd för NAP/NAC Nej 
Smart Card Ja 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Nej 
Pakettaggning för QoS Nej 
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Tabell 7: företag E. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Nej 
Central publicering Ja 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Nej 
Lastbalansering Nej 
Övervakning av applikationsprestanda Nej 
Stöd för scripthantering Ja 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Ja 
Server Applikationsvirtualisering Ja 
Applikationsisolering Ja 
Applikationsströmning Ja 
Grafikaccelerator Nej 
Vidareskickning av Plug-and-Play Nej 
Klientstöd Linux 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Nej 
Stöd för flera skärmar Nej 
Seamless Windows Nej 
Singel Sign-on Nej 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Nej 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Ja 
Programtillgång  Ja 
SSL kryptering (VPN) Nej 
Sessionsisolerad skrivarhantering Nej 
Stöd för NAP/NAC Nej 
Smart Card Nej 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Nej 
Pakettaggning för QoS Nej 
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Tabell 8: företag F. 

 Behov hos företaget  
Centraliserad kontroll  
Centraliserad hantering, Ja 
Administrations delegering Nej 
Central publicering Nej 
Separat loggningsdatabas Nej 
Resurs övervakning Nej 
Lastbalansering Nej 
Övervakning av applikationsprestanda Nej 
Stöd för scripthantering Nej 
Sessionsinspelningar Nej 
  
Applikations kompabilitet  
Flexibel Applikationsleverering Nej 
Server Applikationsvirtualisering Nej 
Applikationsisolering Nej 
Applikationsströmning Nej 
Grafikaccelerator Nej 
Vidareskickning av Plug-and-Play Ja 
Klientstöd Windows 

  
Optimerad användarmiljö  
Enkel tillgång Ja 
Webbaserade lösningar Ja 
Stöd för flera skärmar Ja 
Seamless Windows Ja 
Singel Sign-on Ja 
Automatisk skrivardrivrutinsinstallation Ja 
Automatisk återanslutning av session Ja 
Rörlighet mellan enheter (Roaming) Nej 

  
Policy och säkerhet  
Policyhantering Nej 
Programtillgång  Nej 
SSL kryptering (VPN) Ja 
Sessionsisolerad skrivarhantering Nej 
Stöd för NAP/NAC Nej 
Smart Card Ja 

  
Skalbarhet  
Enkel konfiguration Ja 
Enterprise rekommenderat Nej 
Avancerad lastbalansering Nej 
Pakettaggning för QoS Nej 

 


