
 

 

 

Kontorprogrammene over nettet 
Smart Solution er en løsning som lar brukerne 
jobbe med kontorprogrammene direkte i 
Web-leseren, via en Citrix-løsning. 

Vi har tidligere skrevet om løsninger fra 
24sevenOffice, som lar deg kjøre 
kontorapplikasjoner (CRM, e-post, økonomi, etc.) 
direkte i Web-leseren. Mens dette dreide seg om 
Webbaserte applikasjoner, er Smart Solution en 
ASP-basert løsning (Application Service 
Provider). Det hele fungerer ved at applikasjonene 
kjører på en tjener som står hos 
samarbeidspartneren Telecomputing, mens selve 
skjermbildet overføres til brukerens PC. Det er 
altså snakk om en slags tynnklientløsning, basert 
på en Java- eller ActiveX-basert Citrix-klient som 
kjører i Web-leseren. 

Løsningen inkluderer tilgang til Microsoft 
Office 2003, MS Exchange/Outlook 2003, samt 
økonomi-/CRM-systemet Marnut Enterprise. 
Utskrifter går automatisk til standardskriveren 
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SmartSolution er en 
praktisk og fleksibel 
løsning for små- 
bedrifter. 

på den PCen man er 
pålogget fra. l våre 
tester fungerte 
løsningen utmerket, 
og selv om vi ikke 
kjørte applikasjonene 
lokalt på PCen, var 
responstiden god. Vi 
jobbet i både Microsoft 
Office- applikasjonene 
og i Mamut på samme 

måte som om applikasjonene skulle være installert 
lokalt -bortsett fra at alt sammen befant seg inne i 
et vindu i Web-leseren. 

Den store fordelen med en slik løsning, er at 
man får redusert driftskostnadene til IT-avdelingen. 
Alt man trenger er en PC med Internetttilknytning - 
drift og installasjon av applikasjoner tar Smart 
Solution seg av, inkludert  

oppdateringer når dette foreligger. En annen 
fordel er at man kan logge seg på med sitt 
brukernavn og passord fra hvor som helst i verden, 
og ha sine filer og applikasjoner tilgjengelig på 
stedet - uten å måtte installere noe på PCen. Og 
skulle bedriftens PCer bli stjålet eller ødelagt, kan 
man likevel logge seg på igjen og fortsette å jobbe 
så snart man har tilgang til nye PCer. 
Telecomputings tjenere står trygt, dypt inne i et 
fjell - med full redundans på alt. 

- Kurt Lekanger 

SMART SOLUTION 
Pris: kr 795,- pr. md +kr 250,- pr. bru ker/mnd  
for Mamut-lisens (forutsatt at man har Office- 
lisens) 
Leverandør: Smart Solution 
Internett: www.smartsolution.no 

PC WORLD TESTER SMART SOLUTION: 

”En praktisk og fleksibel løsning 
 for småbedrifter” 
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