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Laat HP uw pc-image verzorgen – dan kunt u zich
met uw bedrijf bezighouden
Overzicht van de services
HP Image and Application Services stelt technische hulpmiddelen en productieprocessen van
HP ter beschikking om te zorgen dat pc-systemen afgeleverd worden met images die aan
de specifieke vereisten van klanten voldoen. HP biedt verschillende services die u in staat
stellen uw pc-systemen af te stemmen op de IT- en bedrijfsbehoeften van uw organisatie. HP
Imaging and Application Services zijn wereldwijd beschikbaar voor de meeste zakelijke HP
notebooks, workstations, thin clients met een besturingssysteem, desktop pc's en point-ofsale (RPOS)-oplossingen voor retail.
HP Imaging and Applications Services opties zijn:
• HP PC Image Load Service
• HP PC Image Modification and Load Service
• HP PC Image Build and Load Service
• HP Multi-Platform PC Image Service
• HP PC Applications Load Service
• HP Backup Media Design and Replication Service

Specificaties
HP PC Image Load Service
HP PC Image Load Service valideert en installeert tijdens het assemblageproces een door
de klant verstrekt pc-software-image op HP pc-producten. Klanten kunnen ervan op aan
dat een consistent image geladen wordt op vooraf overeengekomen pc-producten die
geassembleerd worden in fabrieken van HP.
Voor deze service geldt het volgende:
• Er wordt een image geïnstalleerd op het pc-systeem
• Er wordt FTP-logininformatie of een aanleveradres voor het pc-imagebestand verstrekt
• Na de installatie is een stabiele hardwareconfiguratie vereist
• Er worden standaardinstellingen gebruikt
• Het software-image wordt gearchiveerd gedurende de lifecycle van het hardwareproduct
• Het image wordt vóór meervoudige distributie systematisch door HP gevalideerd
• De klant ontvangt bericht indien het verstrekte image de validatietests niet doorstaat
• Het image wordt aangepast aan de grootte van de vaste schijf
• Tijdens het validatieproces worden een antivirusscan en een opstarttest uitgevoerd
• De klant dient HP het pc-software-image op een van de volgende manieren aan te leveren:
FTP-bestand, cd-r/cd-rw of dvd, USB-sleutel of door uploaden naar de online webportal
van HP
• Voordat het pc-software-image aan HP wordt verstrekt, moet het goed gevalideerd zijn;
het moet gegenereerd zijn met een door HP ondersteunde tool
• Het image moet compatibel zijn met de BIOS-instelling (HP standaard of aangepast)
• Het image mag geen niet-versleutelde burgerservicenummers, bankinformatie of
creditcardnummers bevatten
• De klant moet het HP laten weten als er interactie plaatsvindt tussen het geladen
besturingssysteem en de BIOS-instellingen

Datasheet | HP Image and Application Services

Beperkingen van de service
• Alleen het opstart-image wordt getest. Verdere testprocedures maken geen deel uit van
deze service. Kies voor uitvoerig testen en aanpassen van het image de HP PC Image
Modification and Load Service.
• Deze service is alleen beschikbaar voor actuele, ondersteunde pc-modellen.
• Aanpassing van het image maakt geen deel uit van deze service.
• Het maken van een image van een master op een vaste schijf maakt geen deel uit van deze
service.
• Eventuele wijzigingen in door de klant geleverde images (bv. drivers, service packs en
applicaties) vallen niet onder deze service. Wanneer een door de klant geleverd image
gewijzigd moet worden, kan een beroep gedaan worden op de HP PC Image Modification
and Load Service.
HP PC Image Modification and Load Service
Met HP PC Image Modification and Load Service wijzigen en installeren technische experts
van HP tijdens de assemblage een door de klant aangeleverd pc-software-image op HP
pc-producten volgens de vereisten van de klant. Als deze complexe taak door HP wordt
uitgevoerd, besparen klanten de tijd en kosten voor het herontwerpen en verzenden van
een image naar HP voor installatie op pc's in de fabriek. De service waarborgt dat de klant
bedrijfsklare pc's ontvangt.
Voor deze service geldt het volgende:
• Er worden maximaal drie configuratie-instellingen aan het besturingssysteem toegevoegd
of gewijzigd, zoals bepaald door de klant
• Er worden standaardinstellingen gebruikt
• Het software-image wordt gedurende de levensduur van het hardwareproduct
gearchiveerd en het wordt vóór meervoudige distributie systematisch door HP gevalideerd
• De klant ontvangt bericht indien het verstrekte image de validatie niet doorstaat
• Het image wordt aangepast aan de grootte van de vaste schijf
• Tijdens het validatieproces worden een antivirusscan en een opstarttest uitgevoerd
• Het pc-software-image wordt gecreëerd van een master op een vaste schijf
• HP voegt indien nodig tijdens de aanpassing van het image standaard drivers toe
• Het pc-software-image van de klant wordt eenmaal per kwartaal bijgewerkt
• Bestaande images kunnen gemigreerd worden naar een vervangend model
• Na de installatie is een stabiele hardwareconfiguratie vereist
• Het pc-software-image wordt geladen op een vaste schijf
• De klant moet alle vereisten verstrekken middels het door HP geboden proces voor elk PC
Image Modification and Load serviceverzoek (voor ieder image)
• De klant dient HP het pc-software-image dat aangepast moet worden op een van de
volgende manieren aan te leveren: FTP-bestand, cd-r/cd-rw of dvd, USB-sleutel of door
uploaden naar de online webportal van HP
• De klant moet bij het definiëren van de vereisten eventuele verzoeken voor het installeren
van applicaties (maximaal drie; geen Microsoft® servicepacks) indienen en een pakket voor
installatie op de achtergrond aanleveren dat geen applicatieconflicten veroorzaakt
• Het image moet compatibel zijn met de gewenste BIOS-instellingen (HP standaard of
aangepast)
• Het image mag geen niet-versleutelde burgerservicenummers, bankinformatie of
creditcardnummers bevatten
• De klant moet het HP laten weten als er interactie plaatsvindt tussen het geladen
besturingssysteem en de BIOS-instellingen
• Het image moet op door HP ondersteunde media staan
• De handtekeningbestanden voor het image (MD5-waarden) moeten worden meegeleverd
• De klant moet de technische specificaties voor het bouwen van het pc-image verstrekken
• Voor aanpassing van de master zijn beheerdersinloggegevens nodig
Beperkingen van de service
• Deze service is niet beschikbaar voor bestaande producten die ouder zijn dan de actuele
versie.
• Migratie naar modellen die ouder zijn dan het actuele model maakt geen deel uit van deze
service.
• Deze service is alleen beschikbaar op actuele, ondersteunde modellen.
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HP PC Image Build and Load Service
HP PC Image Build and Load Service bouwt, test en valideert een master pc-softwareimage volgens de vereisten van de klant en installeert het in de fabriek op HP pc producten.
Technische experts van HP voeren de complexe processen uit en zorgen dat de klant pc's
ontvangt die direct uit de doos gebruiksklaar zijn.
Voor deze service geldt het volgende:
• Technische specificaties worden geanalyseerd en eventuele ontbrekende standaard HP
drivers worden toegevoegd, klant-specifieke schijfpartities en OS-volumegegevens worden
geconfigureerd en er wordt een pc-systeemimage gecreëerd met de instellingen van de
klant conform het ontwikkelproces in de fabriek
• De service omvat installatie van klant-specifieke applicaties, zoals bepaald bij het
definiëren van de vereisten en extra configuratie-instellingen om te waarborgen dat
applicaties kunnen worden geladen
• Biedt een maatwerk pc-image dat geladen kan worden op één model met een single-boot OS
• Na de installatie is een stabiele hardwareconfiguratie vereist
• Het pc-software-image wordt geladen op een vaste schijf
• Het image wordt gearchiveerd gedurende de lifecycle van het hardwareproduct
• Het pc-software-image wordt vóór meervoudige distributie systematisch door HP gevalideerd
• De klant wordt op de hoogte gesteld als het image tijdens het validatieproces niet goed
blijkt te werken
• Het image wordt aangepast aan de grootte van de vaste schijf
• Tijdens het validatieproces worden een antivirusscan en een opstarttest uitgevoerd
• Het pc-software-image wordt gecreëerd van een master op een vaste schijf
• HP voegt indien nodig tijdens de aanpassing van het image standaard drivers toe
• De klant moet het image evalueren en goedkeuren voordat het op grote schaal
geïmplementeerd wordt
• Het image moet compatibel zijn met de gewenste BIOS-instellingen (HP standaard of
aangepast)
• De klant moet softwarelicenties voor de geselecteerde applicaties bezitten of aanschaffen
• Het image mag geen niet-versleutelde burgerservicenummers, bankinformatie of
creditcardnummers bevatten
• De klant moet het HP laten weten als er interactie plaatsvindt tussen het geladen
besturingssysteem en de BIOS-instellingen
• Het image moet op door HP ondersteunde media staan
• De handtekeningbestanden voor het image (MD5-waarden) moeten worden meegeleverd
• De klant moet de technische specificaties voor het bouwen van het pc-image verstrekken
• Voor aanpassing van de master zijn beheerdersinloggegevens nodig
Beperkingen van de service
• De service is niet beschikbaar voor software-images die bestemd zijn voor meerdere
pc-modellen.
• De service is alleen beschikbaar op actuele, ondersteunde modellen.
• Een bouwproces voor de vaste schijf is niet bij de service inbegrepen.
HP Multi-Platform PC Image Service
HP Multi-Platform PC Image Service stelt wereldwijde technische expertise en
productieprocessen ter beschikking om een maatwerk pc-software-image te leveren dat
op meerdere pc-platformen geïnstalleerd kan worden. De klant ontvangt een softwareimage dat voor alle platformen geschikt is, zodat hij geen geld of tijd hoeft te investeren in
de ondersteuning van meerdere images. Deze service ondersteunt images van meer dan
20 gigabyte en archiveert de images voor later gebruik. HP wijst een speciale technische
contactpersoon aan die samenwerkt met de klant en zorgt dat de service aan de vereisten
van de klant voldoet.
Voor deze service geldt het volgende:
• Er wordt een pc-image ontworpen en gebouwd volgens de technische specificaties van de
klant; het pc-image is geschikt voor meerdere pc-platformen
• Het multi-platform pc-image wordt gearchiveerd gedurende de lifecycle van het
hardwareproduct
• Systematische tests volgens HP's testplan voor het multi-platform pc-image zijn inbegrepen
• Documentatie voor software-contentlocaties, softwareapplicatie-updates, fixes en
aangepaste instellingen is inbegrepen
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• Het image kan eens per kwartaal en maximaal vier maal per jaar worden bijgewerkt
• Een toegewezen projectmanager is inbegrepen
• Ondersteunt Windows®-besturingssystemen
• Maximaal vijf extra applicaties in een andere taal dan die van het OS kunnen worden
geïnstalleerd (bv. Engels OS, vijf niet-Engelse applicaties); de vijf applicaties kunnen alle
dezelfde taal of verschillende talen hebben
• Alleen beschikbaar voor actuele platformen
• Om vertragingen en problemen te voorkomen dient de klant te verifiëren dat klantspecifieke producten goed werken en compatibel zijn
• De klant moet eerst één pc-systeem bestellen dat gebruikt wordt voor tests en validatie of
voor remote tests
• De klant moet het pc-image evalueren en goedkeuren voordat het op grote schaal
geïmplementeerd wordt
• Het image mag geen niet-versleutelde burgerservicenummers, bankinformatie of
creditcardnummers bevatten
• De klant moet de softwarelicenties voor de gekozen applicaties bezitten of aanschaffen
Beperkingen van de service
• Deze service wordt alleen geleverd op actuele, ondersteunde pc-modellen.
• In de ontwikkelfase van het pc-image kunnen de specificaties niet meer gewijzigd worden
om dubbel werk en vertragingen bij het project te vermijden.
• Niet-HP pc-producten worden niet ondersteund.
• Pc-images voor Windows XP worden niet ondersteund.
• Door de klant geleverde basis-images worden niet ondersteund.
• Encryptie van de vaste schijf maakt geen deel uit van deze service.
• Het maken van herstelpartities maakt geen deel uit van deze service.
• Deze service ondersteunt geen dual-boot OS.
• De service is niet beschikbaar voor Novell-clients.
• Een opstartschijf en MDT implementatie-share maken geen deel uit van deze service.
• Bij deze service wordt geen pc-image op een USB-sleutel geleverd.
HP PC Applications Load Service
HP PC Applications Load Service installeert de softwareapplicaties in de fabriek op een
standaard HP pc-software-image. De klant ontvangt een gebruiksklare pc en is minder tijd
en geld kwijt aan applicatie-integratie.
Voor deze service geldt het volgende:
• Het aantal ondersteunde applicaties is beperkt
• Applicaties worden gevalideerd op het beoogde besturingssysteem
• Applicaties worden geïnstalleerd op een HP pc waarop standaard HP besturingssystemen
geladen zijn
• Het image wordt vóór meervoudige distributie systematisch door HP gevalideerd
• De software-applicaties moeten hardware-onafhankelijk zijn
• De klant moet softwarelicenties voor alle software-applicaties bezitten of aanschaffen
• De klant moet een pakket voor applicatie-installatie op de achtergrond aanleveren
• De klant valideert dat de software-applicaties op het beoogde besturingssysteem
geïnstalleerd zijn en functioneren
• De klant geeft de volgorde voor installatie van de componenten aan
Beperkingen van de service
• Deze service is niet beschikbaar voor niet-HP standaard software-images.
• De service is alleen beschikbaar voor HP platformproducten.
• Deze service is niet bestemd voor pakketten voor installatie op de achtergrond zonder
applicaties.
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HP Backup Media Design and Replication Service
HP Backup Media Design and Replication Service biedt een herstel-image op een dvd, die
gemaakt en gerepliceerd wordt in een HP fabriek. HP levert back-upmedia mee bij elk pcproduct, zodat de klant het pc-image kan terugzetten en/of herstellen. De back-upmedia
worden vóór meervoudige distributie systematisch door HP gevalideerd. Deze service
beperkt productiviteitsverlies doordat een beschadigd image sneller hersteld kan worden.
Voor deze service geldt het volgende:
• Een back-up-dvd wordt gerepliceerd en bij elke unit meegeleverd
• Back-upmedia worden gekocht bij een Authorized Replicator: Get Factories
• Opslag en archivering op herstelmedia gedurende de lifecycle van het product is inbegrepen
• De herstelmedia worden vóór distributie systematisch door HP gevalideerd
• Er wordt geverifieerd dat een BIOS-slot op het bestelde product aanwezig is
• Er worden alleen back-upmedia geleverd voor het bestelde product – deze zijn niet
uitwisselbaar met andere producten/platformen
• De klant moet alle vereisten voor alle back-upmedia verstrekken middels het door HP
opgezette proces
• De klant moet de hersteltool/het herstelprogramma bezitten of aanschaffen
• De klant moet de service voor elke unieke apparaatconfiguratie apart aanschaffen
• De klant moet de Image Load Service aanschaffen
Beperkingen van de service
• Deze service is alleen beschikbaar op actuele modellen.
• De service verstrekt geen recovery-media zonder een HP pc.
• De service is niet beschikbaar op platformen zonder besturingssysteem (bepaalde thin
clients worden bijvoorbeeld niet ondersteund).
• Deze service is niet beschikbaar voor thin clients.

Rollen en verantwoordelijkheden
Tabel 1 bevat een schematisch overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden die
bijdragen tot een succesvolle levering van de Image and Application Service.
Tabel 1. Rollen en verantwoordelijkheden van HP en de klant
Activiteit
Proces creëren voor het verzamelen van de vereisten van de klant

HP
•

Vereisten en specificaties definiëren en indienen

•

Mogelijkheden en functionaliteit van de service valideren

•

Tests uitvoeren en goedkeuring van de klant verkrijgen

•

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

Klant

•
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Voorbereiding en planning
Tabel 2. Voorbereidings- en doorlooptijd (in werkdagen) voor HP Imaging and Application Services
Europa, het
Midden-Oosten
en Afrika

Azië-Pacific

Wereldwijd

Noord- en
Zuid-Amerika

HP PC Image Load Service

10

9

10

10

HP PC Image Modification
and Load Service

14

13

14

14

HP PC Image Build and
Load Service

18

17

18

18

HP Multi-Platform PC
Image Service

21

20

21

20

HP PC Applications Load Service

12

10

12

12

HP Backup Media Design and
Replication Service

21

20

21

21

Service

Bestelinformatie
Alle HP Image and Application Services moeten tegelijk met HP hardware besteld worden.
Om te waarborgen dat alle images 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:
• AY100AV voor HP PC Image Load Service
• AY101AV voor HP PC Image Modification and Load Service
• AY102AV voor HP PC Image Build and Load Service
• AY119AV voor HP Multi-Platform PC Image Service
• AY120AV voor HP PC Applications Load Service
• AY107AV voor HP Backup Media Design and Replication Service

Meer informatie
Neem voor meer informatie over HP Services contact op met het HP verkoopkantoor, of kijk
op de HP website: hp.com/services/support

Meld u aan voor updates
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 2014 Hewlett-Packard 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.
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