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Custom System
Settings Services
HP Configuration Services

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

Standaardiseer uw pc-instellingen wereldwijd
Overzicht van de services
Met Custom System Settings, onderdeel van HP Configuration Services,  kunt u het
systeem-BIOS van uw hardware en standaardinstellingen die u wilt aanpassen aan de
IT- en beveiligingsvereisten van uw organisatie afwijkend van de fabriekswaarden laten
configureren. U kunt aangeven welke instellingen aangepast moeten worden en HP
configureert deze tijdens de assemblage van het product in de fabriek. Deze services zijn
wereldwijd beschikbaar voor de meeste zakelijke HP Notebooks, Workstations, Thin Clients
met een besturingssysteem, Desktop pc's en Retail Point-of-Sale (RPOS)-oplossingen voor
retail.

Specificaties
BIOS Settings Service
Met deze service worden tijdens de assemblage in de HP fabriek de standaard
fabrieksinstellingen voor het BIOS gewijzigd in waarden die de klant heeft gespecificeerd. De
klant bepaalt samen met het HP team de uiteindelijke configuratie en instellingen, voordat
de bestelling voor nieuwe hardware naar de fabriek wordt gezonden. HP past de gewenste
configuraties en instellingen toe tijdens de assemblage. De klant bespaart tijd en mankracht
door de BIOS-instellingen in de fabriek te laten configureren.
Voor deze service geldt het volgende:
• Configureerbare parameters kunnen voor een specifiek platform worden aangepast
• Instellingen moeten zijn gevalideerd op het doelplatform voordat ze aan HP worden verstrekt
• Voor sommige instellingen moet de bovenliggende instelling worden gedefinieerd voordat
onderliggende instellingen toegankelijk zijn
• De service is niet beschikbaar voor BIOS dat niet door HP ontwikkeld is
Intel vPro Setup and Configuration Service
Met de Intel vPro Setup and Configuration Service configureert HP het Advanced
Management Technology (AMT)-compatibele systeem van de klant overeenkomstig Intel
vPro-parameters en ondersteunde functies. Dankzij haar wereldwijde technische expertise
en productiefaciliteiten is HP in staat de uiterst complexe vPro-omgeving in de fabriek aan te
passen. Dit bespaart klanten veel tijd.
Voor deze service geldt het volgende:
• De service is beschikbaar voor vPro-compatibele systemen (bv. HP notebooks, HP Compaq
dc7900 convertible minitower pc en HP Compaq 8000 Elite desktop pc-serie)
• Het instellen van beheerwachtwoorden voor de PSK (pre-shared key) en managementengine (ME) is inbegrepen
• De klant dient per bestelling één set codes (één wachtwoord en twee codes) te verstrekken
BIOS Revision Control Service
Met deze service configureert HP de BIOS-instellingen voor compatibele HP computers
volgens specificatie van de klant. Hiermee kunnen op nieuwe systemen oudere BIOSversies worden geïnstalleerd. BIOS Revision Control Service biedt een consistent BIOS en
ondersteunt de stabiliteit van bedrijfsapplicaties doordat door de klant gekozen BIOSversies op nieuwe systemen worden geïnstalleerd. In bepaalde situaties is het mogelijk
dat een andere BIOS-versie geïnstalleerd wordt. Bijvoorbeeld bij veranderingen in
hardware, beveiliging of regelgeving. Een bepaalde BIOS-versie ondersteunt een specifiek
hardwareniveau. De introductie van nieuwe componenten of een nieuwe productieserie
kan een nieuwe BIOS-versie, met een nieuwe processor of processorversie en een nieuwe
moederbordversie (chipset) vereisen.
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Wanneer in een bepaald BIOS beveiligings- of regelgevingsproblemen zijn aangetroffen, is
een nieuw BIOS noodzakelijk. In dergelijke gevallen moet het BIOS vaak snel (meestal binnen
enkele weken) bijgewerkt worden.
Voor deze service geldt het volgende:
• De klant ontvangt precies de gevraagde BIOS-versie
• BIOS-instellingen worden afgestemd op een specifieke versie van de opgegeven
platformconfiguratie
• Alleen beschikbaar voor door HP ontwikkeld BIOS
HP Customer Logo Setting Service
Tijdens de assemblage in de HP fabriek kan HP het systeem-BIOS of de firmware wijzigen
om te zorgen dat het logo van de klant tijdens het opstarten verschijnt. De klant verstrekt
het logo aan HP en HP configureert het logo en zorgt dat het tijdens het opstarten wordt
weergegeven.
Voor deze service geldt het volgende:
• Alleen beschikbaar voor door HP ontwikkeld BIOS
• Het systeem-BIOS van de pc start op met het logo van de klant
• De klant moet voor elk type platform, zoals door HP bepaald, een logo met de juiste
formaat- en afmetingsspecificaties aanleveren
• Niet beschikbaar voor niet-HP BIOS of BIOS van derde partijen

Rollen en verantwoordelijkheden
Tabel 1 bevat een schematisch overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden die
bijdragen tot een succesvolle levering van de Custom System Settings Service.
Tabel 1. Rollen en verantwoordelijkheden van HP en de klant
Activiteit

HP

Klant

•

Proces creëren voor het verzamelen van de vereisten van de klant

•

Vereisten en specificaties definiëren en indienen
Mogelijkheden en functionaliteit van de instellingen valideren

•

Tests uitvoeren en goedkeuring van de klant verkrijgen

•
•

Definitieve acceptatie en goedkeuring voor implementatie geven,
voorafgaand aan de implementatie

Voorbereiding en planning
Tabel 2. Voorbereidings- en doorlooptijd (in werkdagen) voor HP Custom System Settings Services

Wereldwijd

Noord- en
Zuid-Amerika

Europa, het
Midden-Oosten,
Afrika

BIOS Settings Service

12

11

12

11

Intel vPro Setup and
Configuration Service

12

11

12

12

BIOS Revision Control Service

12

11

12

12

Customer Logo Setting Service

10

9

10

9

Service

2

Azië-Pacific
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Bestelinformatie
Alle Custom System Settings Services moeten tegelijk met de HP hardware besteld worden.
Om te waarborgen dat alle instellingen gevalideerd en aan de fabriek doorgegeven zijn
en klaar zijn voor implementatie op systemen tijdens het assemblageproces, moet de
klant HP alle vereisten verstrekken middels het door HP opgezette proces. Bij bestellingen
met aangepaste instellingen dient de klant rekening te houden met een langere
voorbereidingstijd.
Voor deze services gelden de volgende bestelnummers:
• AY103AV voor PC BIOS Settings Service
• AY106AV voor Intel vPro Setup and Configuration Service
• AY108AV voor PC BIOS Revision Control Service
• AY122AV voor Customer Logo Setting Service

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/deploy

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Delen met collega's

Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond.
Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op een
HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De garantie voor
HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden
opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Intel en vPro zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
4AA5-2067NLE, september 2015, Rev.1

