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HP Custom System Settings Services
omfatter:
• HP BIOS Settings Service
• Intel® vPro™ Setup and Configuration Service
• HP BIOS Revision Control Service
• HP Customer Logo Setting Service

Standardiser dine globale pc-indstillinger
Serviceoverblik
Med HP Custom System Settings Services kan du tilpasse enhedens BIOS og indstillinger,
som er forskellig fra fabriksindstillingerne for på den måde at kunne leve op til din
organisations it- og sikkerhedskrav. Du kan vælge at tilpasse flere indstillinger. HP vil
derefter anvende disse indstillinger på fabrikken, når enheden genereres. Disse services er
tilgængelig globalt på de fleste kommercielle bærbare pc'er og arbejdsstationer fra HP, tynde
klienter med et operativsystem, stationære pc'er og løsninger, som sælges i butikker.

Specifikationer
HP BIOS Settings Service
Som en del af genereringsprocessen på HP fabrikken, gør denne service det muligt for
kunden at ændre BIOS-fabriksindstillingerne til paratmeterindstillinger, som kunden
selv angiver. Kunden arbejder med et HP team for at færdiggøre konfigurations- og
indstillingskravene, før nye bestillinger sendes til fabrikken. HP vil anvende disse
konfigurationer og indstillinger under fremstillingsprocessen. Konfiguration af enhedens
BIOS-indstillinger på fabrikken sparer både tid og ressourcer for kunden.
Denne service:
• Gør det muligt at indstille konfigurerbare parametre til en bestemt platform
• Kræver, at indstillinger valideres via en målplatform, før overdragelsen til HP
• Kan nødvendiggøre, at en overordnet indstilling etableres, før en underordnet indstilling
bliver tilgængelig for visse indstillingstyper
• Er ikke tilgængelig til BIOS, som ikke er udviklet af HP
Intel vPro Setup and Configuration Service
Med Intel vPro Setup and Configuration Service, kan HP konfigurere kundens Advanced
Management Technology (AMT)-kompatible enhed i henhold til Intel vPro-parametre og
understøttede funktioner. HP's globale tekniske ekspertise og fabriksformåen gør det muligt
for det meget komplekse vPro-miljø at blive tilpasset på fabrikken, så kunderne kan spare
tid og ressourcer.
Denne service:
• Gælder for vPro-aktiverede systemer (f.eks. HP notebooks, HP Compaq dc7900 Konvertible
Minitower PC og HP Compaq 8000 Elite Desktop PC-serierne)
• Omfatter indstilling af administratorens adgangskoder til den forhåndsdelte nøgle (PSK) og
administrationsprogrammet (ME)
• Kræver, at kunden leverer et sæt nøgler (en adgangskode og to nøgler) pr. ordre
HP BIOS Revision Control Service
Med denne service vil HP konfigurere BIOS-indstillingerne til kundens specifikationer
for kompatible HP enheder, som muliggør installation af ændre BIOS-enheder på nyere
enheder. HP BIOS Revision Control Service sørger for BIOS-sammenhæng ved at muliggøre
kundevalgte BIOS-ændringer på nyere enheder for på den måde at sikre en stabilitet
i kundens programmer. Ændringen af BIOS kan ændres under visse omstændigheder.
Eksempler på det kan omfatte hardware, sikkerhed, arbejdssikkerhed eller lovmæssige
ændringer. En given BIOS-ændring understøtter et givent hardware-niveau. Indførslen at nye
komponenter, produktionsgange osv. kan kræve en ny BIOS-ændring, herunder ny processor
eller ny trininddelt processor og en ændring af bundkortet (chipset-rul).
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Kendte svagheder i en given BIOS inden for sikkerhed, arbejdssikkerhed og inden for
lovområdet vil kræve en ny BIOS. Denne form for rul kan ikke forudses og kræver derfor,
at BIOS'en opdateres inden for en meget kort tidsramme (typisk inden for et par uger).
Denne service:
• Leverer de ændringer til BIOS'en, som kunden har angivet
• Leverer BIOS-indstillinger til specifik ændring til den definerede platformskonfiguration
• Er kun tilgængelig for BIOS udviklet af HP
HP Customer Logo Setting Service
Som en del af genereringsprocessen på HP fabrikken, kan HP ændre enhedens BIOS eller
firmware for at synliggøre kundens logo under boot-processen. Kundens skal udlevere et
logo til HP, og HP vil derefter sikre, at logoet er konfigureret og synligt under boot-processen.
Denne service:
• Er kun tilgængelig for BIOS udviklet af HP
• Muliggør, at pc-systemets bios bootes med kundens logo
• Kræver, at kunden udleverer et logo med de nødvendige format- og
størrelsesspecifikationer for alle platformtyper som HP har angivet
• Er ikke tilgængelig for HP BIOS, som ikke er udviklet at HP tredjeparts BIOS

Generelt ansvar
I skema 1 vises en kort oversigt over det generelle ansvar, som skal sikre en vellykket
Custom System Settings Service.
Skema 1. Generelt ansvar for HP og kunden
Aktivitet

HP

Angive en proces for indhentning af kundens krav

Kunden

•

Definere og indsende krav og specifikationer

•

Validere mulighederne og funktionaliteten i indstillingerne

•

Færdiggøre testning og indhente kundens godkendelse

•

Sørge for en endelig accept og godkendelse af implementeringen
før udrulning

•

Installation og tidsramme
Skema 2. Installation og leveringstid (i hverdage) for HP Custom System Settings Services
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Bestillingsoplysninger
Alle HP Custom System Settings Services skal bestilles sammen med HP hardware. For at
sikre at alle indstillinger er valideret, videregivet til fabrikken og klar til implementering
på enhederne under fremstillingsprocessen, skal kunderne have videregivet samtlige
krav til HP vha. den proces, som HP har fastsat og endvidere regne med en passende
installationstid, før bestillingen kan afsendes med de anvendte brugerindstillinger.
Disse serviceydelser kan bestilles ved hjælp af følgende produktnumre:
• AY103AV for HP PC BIOS Settings Service
• AY106AV for Intel vPro Setup and Configuration Service
• AY108AV for HP PC BIOS Revision Control Service
• AY122AV for HP Customer Logo Setting Service

Yderligere oplysninger
Få flere oplysninger om HP Services ved at kontakte et af vores salgskontorer, som findes
over hele verden, eller ved at besøge vores websted: hp.com/services/support

Tilmeld dig opdateringer på
hp.com/go/getupdated

Del disse oplysninger med dine kollegaer

HP Services er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for den serviceydelse, der leveres, eller som er oplyst til kunden på købstidspunktet.
Kunden kan have yderligere lovfæstede rettigheder ifølge gældende lokal lovgivning, og sådanne rettigheder berøres ikke på nogen måde af HP's
vilkår og betingelser vedrørende tjenesten eller HP's begrænsede garanti, der følger med et HP-produkt.
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