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Receba PCs já prontos para os negócios, sob medida para sua empresa —
direto da fábrica

Comece a ter produtividade
mais rápido, com
configurações de
BIOS personalizadas e
padronizadas

A HP oferece os seguintes serviços para
personalizar as configurações de seu
dispositivo:

A HP pode ajudar sua empresa a manter
consistentes as configurações de BIOS do PC
no mundo inteiro. Os Serviços de configuração
de sistema personalizada possibilitam que o
novo hardware seja fornecido de fábrica com
parâmetros de sistema do BIOS configurados
de acordo com suas especificações e com
as definições mais adequadas para as
necessidades de sua empresa.

• Serviço HP de Controle de Revisão de BIOS;

Você pode selecionar várias configurações
para personalizar e a HP aplicará essas
configurações na fábrica, durante o processo
de montagem do dispositivo. Os Serviços
de configuração de sistema personalizada
estão disponíveis globalmente na maioria dos
notebooks, workstations, thin clients com SO,
e desktops comerciais da HP, bem como em
soluções de ponto de venda no varejo (RPOS).

• Serviço HP de Configurações e Ajustes de
BIOS;
• Serviço HP de Logo do Cliente em BIOS ao
ligar o equipamento;
• Serviço HP de Configuração e Instalação
Intel vPro.
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Vá além das configurações
padrão do BIOS
Como parte do processo de montagem na
fábrica da HP, o Serviço HP de Configurações
e Ajustes de BIOS providencia a modificação
das configurações padrão de fábrica do BIOS,
aplicando as configurações especificadas
por você. Isso permite que você vá além das
configurações padrão de fábrica para fazer o
alinhamento exato com suas políticas e seu
ambiente de TI. O know-how global da HP em
engenharia oferece personalização expandida
do BIOS além dos recursos de configuração
acessados pela tecla F10, assegurando que
os dispositivos sejam adaptados a seus
requisitos específicos. Ao configurar o BIOS de
seu dispositivo na fábrica, você poupa tempo
e recursos.
Você também pode integrar sua marca à
rotina de trabalho dos usuários, com o Serviço
HP de Logo do Cliente em BIOS ao ligar o
equipamento, no qual a HP pode modificar
o BIOS ou o firmware do dispositivo para
incluir a exibição de seu logotipo durante o
processo de inicialização. Isso assegura uma
configuração consistente do logotipo no BIOS
no mundo inteiro, aproveitando os processos
automatizados de fábrica da HP durante a
montagem de seu dispositivo.
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Compartilhe com colegas

Enquanto isso, o Serviço HP de Controle de
Revisão de BIOS fornece a configuração do
BIOS na versão especificada por você para
dispositivos compatíveis da HP, permitindo a
instalação de versões mais antigas do BIOS
em dispositivos mais novos. Ao assegurar a
estabilidade dos aplicativos de negócios, você
mantém os usuários finais produtivos — e
diminui o tempo que o pessoal de help desk
gasta prestando assistência a eles.
Também podemos manter sua equipe de TI
concentrada em iniciativas estratégicas com o
Serviço HP de Configuração e Instalação Intel
vPro, no qual a HP configura seus dispositivos
habilitados para Advanced Management
Technology (AMT) conforme os parâmetros
do Intel vPro e os recursos com suporte nos
dispositivos compatíveis.
Todos os serviços da HP relacionados a
configuração do BIOS podem ser realizados
na fábrica para implementação em seus
dispositivos em menos de 12 dias úteis,
contanto que o cliente tenha preenchido todos
os requisitos. Os requisitos do cliente incluem:
• Definição e envio de requisitos e
especificações;
• Aceitação final e aprovação antes da
implementação.

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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