Brief

Deixe a HP aliviar sua
carga de imagens
Serviços HP de Configuração: Serviço HP Carregamento de
Imagem e Aplicações
Deixe que a HP cuide da imagem do seu PC na fábrica, assim você
pode se concentrar nos negócios

Faça um gol de placa

A HP oferece os seguintes serviços para gerar
imagem de PC:

A preparação de sistemas de computação
para implementação pode ser uma tarefa
complexa e demorada para a sua equipe de
TI. Existe um jeito melhor de fazer o trabalho:
Deixe que a HP faça esse trabalho para você
durante o processo de fabricação. A HP
pode atuar como seu único ponto de contato
para montar, modificar e carregar imagem
de PC na fábrica — mesmo em caso de
várias plataformas — para que os sistemas
cheguem sob medida para suas necessidades
e prontos para usar.

• Serviço HP de Carregamento de Imagem;

A HP oferece diversas opções para que
você tenha flexibilidade e tranquilidade,
possibilitando que seus dispositivos cheguem
sob medida conforme suas necessidades
específicas. O Serviço HP Carregamento
de Imagem e Aplicações está disponível
globalmente na maioria dos notebooks,
workstations, thin clients que requerem SO,
e desktops comerciais da HP, bem como em
soluções de ponto de venda no varejo (RPOS).

• Serviço HP de Carregamento e Modificacão
de Imagem;
• Serviço HP de Carregamento e Criação de
imagem;
• Serviço HP Get More ( requerimentos
adicionais) de Imagem para várias
plataformas;
• Serviço HP de Carregamento de Aplicações;
• Serviço de Desenvolvimento e Replicação de
Mídia de Backup/Recuperação.
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Uma série de opções para
cobrir as necessidades de
geração de imagem de PC
Como seu ponto único de contato, a HP pode
lhe ajudar a evitar o tempo, os custos e a
complexidade de criar, modificar e carregar
imagens e aplicativos de PC no hardware
da HP, cuidando disso para você no local de
fabricação. O Serviço HP de Carregamento de
Imagem oferece a instalação da imagem de
software do PC que você fornecer em PCs da
HP, ainda na fábrica. Os PCs chegam até você já
prontos para usar.
Se for preciso modificar a imagem de software
do seu PC, podemos ajudar também. Através
do Serviço HP de Carregamento e Modificacão
de Imagem, nossos especialistas modificam
a imagem que você fornecer de acordo com
seus requerimentos e validam a imagem.
Com esse serviço, você economiza os custos
e o tempo que gastaria para refazer o projeto
e enviar a imagem de novo para nós. Depois
que nós modificarmos, testarmos, validarmos
e recebermos sua aprovação da imagem
modificada, instalaremos a imagem nos seus
dispositivos antes de eles saírem da fábrica.
Quando eles chegarem até você, já estarão
prontos para os negócios.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Quando você estiver começando do zero,
podemos montar uma imagem de PC para
você utilizando o Serviço HP de Carregamento
e Criação de imagem. Assim como nos
demais serviços de geração de imagem, você
recebe uma imagem personalizada testada
e validada, já carregada em seus dispositivos
quando eles chegarem em suas instalações.

implementações de PC com o Serviço HP de
Carregamento de Aplicações, que oferece
instalação de aplicativos na imagem de
software do PC. Em suma, você recebe seus
aplicativos carregados nos seus PCs novos,
para que eles estejam prontos imediatamente,
reduzindo o tempo e os custos de integração
para carregar aplicativos após a entrega.

Você precisa de uma imagem master de
PC para várias plataformas de PC da HP? O
Serviço de Desenvolvimento e Replicação de
Mídia de Backup/Recuperação oferece uma
imagem de software de PC montada de forma
personalizada, pronta para várias plataformas
de PC, fornecendo uma imagem de software
de “tamanho único” a fim de reduzir os custos
e a complexidade técnica do suporte a diversas
imagens. O serviço da HP oferece suporte
a imagens com mais de 20 GB, e arquiva a
imagem para uso futuro. Oferecemos um
ponto de contato único, dedicado, para
trabalhar com você de maneira colaborativa e
conferir se estamos atendendo seus requisitos
exclusivos.

Uma imagem de backup do
software do PC com a qual você
pode contar

Seus aplicativos nos seus
dispositivos, prontos para usar
Para melhorar os serviços de geração de
imagem que oferecemos, a HP também ajuda
a reduzir os custos e a complexidade das

Compartilhe com colegas

De que adianta o esforço de personalizar
o software e a imagem do PC para depois
descobrir que será preciso recarregá-la?
O Serviço HP Get More ( requerimentos
adicionais) de Imagem para varias plataformas
fornece uma imagem restaurável em DVD
montada e replicada na fábrica para se
alinhar exatamente com seu dispositivo
personalizado. Esse serviço ajuda a reduzir
a perda de produtividade, possibilitando
recuperação mais rápida em caso de dano na
imagem.

Para obter mais informações sobre os
serviços da HP, entre em contato com
um de nossos escritórios de vendas
pcservicosbr@hp.com
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