Datablad

HP School Pack med Computrace
Data Protection Basic
Total säkerhet

Verktygen och innehållet i HP School Pack har utformats för
samarbete och individanpassad inlärning med blandat
lärande så att du kan bli produktiv direkt. Förutom HP
Computrace Data Protection Basic inkluderar paketet HP
Classroom Manager3 och lösningar från SPARKvue, Overdrive
och Oxford University Press.
Skydda elevernas enheter och data med
Computrace Data Protection Basic1, ett
webbaserat2 säkerhetsprotokoll där du kan
spåra, lokalisera och skydda IT-resurser på
distans, spärra förlorade eller stulna enheter
och radera personliga data via en enda
konsol.

HP Computrace

Det strategiska globala partnerskapet mellan Absolute Computrace och HP Care
Pack-tjänsterna förser HPs utbildningskunder med hårdvaruteknik i världsklass samt
enhetssäkerhet och -administration. Absolute Computrace är branschstandarden för skydd och
hantering av datorer, bärbara datorer, plattor och smarttelefoner samt data.

Fördelar med tjänsten

Riskbedömning
Övervaka enhetsaktivitet och -status och få meddelanden när fördefinierade situationer
uppstår. Det kan t.ex. vara enhetsplatser som inte uppfyller villkoren, status för kompletterande
säkerhetstekniker som kryptering och program mot skadlig kod, enhetsstyrning offline,
svartlistade program, icke-registrerade elever osv.
Livscykelsäkerhet
Definiera ett säkerhetslager för varje enhets livslängd och få meddelanden när fördefinierade
situationer uppstår. Det kan t.ex. vara säkerhetsskydd för nya enheter som transporteras,
validering av slutanvändare, inventering av hårdvara/programvara, svartlistade program och
certifierade protokoll för dataradering i slutet av enhetens livscykel.
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Agera vid hot
Fjärranropa säkerhetskommandon och vidta andra åtgärder för att undvika allvarliga
säkerhetsincidenter. Det kan t.ex. vara meddelanden till slutanvändare, låsning av enheter tills
statusen bekräftas, definitiva belägg för att slutdata och företagsnätverk inte nås när en enhet
utgör en säkerhetsrisk, fjärrhämtning och -radering av slutdata, kronologisk spårning samt
interna undersökningar.

Så här fungerar det

Computrace Data Protection Basic är ständigt aktivt och ger IT-avdelningen en säker livlina
till varje enhet oavsett användare och plats. Det beror på att Absolutes persistence-modul
är inbäddad i datorernas och plattornas inbyggda programvara på fabriken. Den är
konstruerad att avkänna om Computrace-agenten tas bort. Om agenten tas bort kommer
persistence-modulen automatiskt att installera den igen, även om den inbyggda programvaran
uppdateras, enheten återställs från avbildning, hårddisken byts ut eller om enheten återställs
till fabriksinställningarna. Denna kontinuitet ger HP-kunderna ett sätt att skydda varje enhet,
de känsliga data som den innehåller samt återställa enheten i händelse av stöld.

Funktion

Specifikationer för leverans

Inventariehantering

Kunden kan centralt hantera hela distributionen via ett
molnbaserat gränssnitt: Absolute Customer Center.
Ändringar i inventarieinformationen kan övervakas oavsett
om enheten är inom eller utanför företagsnätverket.

Dataskydd

Computrace Data Protection gör att kunderna kan
• se till att licensiering och regler efterlevs med utförliga
inventarierapporter
• använda data som samlas in från varje enhet för att
planera uppgradering, migrering och kassering av datorer
• identifiera användare som bryter mot godkända principer.

Data- och enhetssäkerhet

• Fjärradera känsliga data permanent på datorer som
saknas och skapa en spårningslogg över raderade filer för
att visa att myndighets- och företagsregler uppfylls
• Frysningsfunktionen gör att kunden kan frysa en dator och
visa ett anpassat meddelande som instruerar användaren
att utföra vissa åtgärder (lämna in för service, validera
användaridentitet med mera)
• Fjärrhämtning av filer gör att kunden kan hämta filer från
en enhet även om den inte befinner sig under kundens
kontroll och därmed undvika böter och andra straff för
regelbrott, inklusive den negativa publicitet som uppstår i
händelse av dataintrång

Läs mer på
hp.com
Systemkrav för Absolute Computrace Data Protection
Basic: Windows 8.x (32- och 64-bitars), Windows 7 (32och 64-bitars).
1

HP School Pack inkluderar en licens för Computrace Data
Protection Basic för 1 år. Licensen kan förnyas årligen.
HP School Pack (ej EE-enheter) omfattar en licens på 3
månader med Computrace Data Protection Basic. En
årlig förnyelse finns tillgänglig som tillval.

2

Internetanslutning krävs, införskaffas separat.

3

HP Classroom Manager Teacher Edition krävs och säljs
separat eftersom det innehåller funktioner för att styra
och låsa enheter i alla studentversioner.

Anmäl dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated

Dela med kollegor

Betygsätt det här dokumentet

HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor för den tjänst som levereras till eller initieras av kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare
lagstadgade rättigheter i enligt med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller av den begränsade
HP-garanti som gäller för din HP-produkt.
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4AA5-9351SVE, juli 2015, rev 1.

