Datablad

Bedömnings- och strategitjänst
för Windows 10
HPs upptäckts- och designtjänster

Fördelar med tjänsten
Bedömnings- och strategitjänsten för Windows
10 hjälper er att:
• Få reda på hur redo er organisation är för att gå
över till Windows 10
• Utvärdera hårdvarans kompatibilitet och
fastställa era förnyelseval
• Få reda på det bästa sättet att migrera er
datorpark
• Samla era programlicenser för att slippa
oanvända licenser
• Avgöra hur ni uppnår fullständig kompatibilitet
med Windows 10 för era program
• Utvärdera programkompatibiliteten hos alla
program
• Få kontroll över identitets- och
åtkomsthantering
Tjänstens innehåll – höjdpunkter
• Tjänsteplanering
• Fullständig programgenomgång
• Programtester för kompatibilitet med Windows
10
• Bedömning av hårdvarans kompatibilitet
• Rapport om resultatet och rekommendationer
för hela migrationen

Översikt av tjänsten
Lanseringen av Windows 10 innebär en övergripande förändring av företagets ekosystem.
Den innebär att leveransen av programvara blir en tjänst på skrivbordet. Det sker även en
integrering med ett antal andra Microsoft-lösningar som systemmanagering, managering
av mobila enheter, säkerhet och licensiering. Windows 10 är den sista Microsoft Windowslanseringen som kräver en dedikerad migreringsinsats. I fortsättningen kommer Windows att
hållas aktuellt genom regelbundna uppdateringar som levereras från molnet. Dessutom har
Microsoft slutat ge stöd för alla Internet Explorer-versioner före version 11. Dessa förändringar
innebär ett antal utmaningar för företagen: Såväl Windows-program som webbaserade
program bör testas i syfte att säkerställa oförändrad prestanda i den nya miljön, effekterna på
säkerhet och systemmanageringsstrategier måste bedömas och konsekvenserna för mobila
enheter bör tas i beaktande.
För att ni ska få ut maximalt värde vid övergången till det nya ekosystemet har HP tagit fram
en bedömnings- och strategitjänst för Windows 10. Med denna tjänst samlas information om
den nuvarande miljön in automatiskt för att möjliggöra en bedömning av organisationens
beredskap för att gå över till Windows 10. Med utgångspunkt i denna information skapas
en detaljerad utvärderingsrapport som innehåller uppgifter om den aktuella miljön och en
rekommenderad strategi för hur Windows 10 ska införas med så små driftsavbrott som möjligt.
Tjänstens viktigaste delar:
• Ett eller flera planeringsmöten med viktiga berörda parter – före tjänsteleveransen – i syfte att
komma överens om tjänstens omfattning, prioriteringar och tidsplaner.
• Driftsättning av programverktyg – före tjänsteleveransen – som hjälper till att samla in och
sammanföra den information som krävs om enheter, program, användare och placering.
• En automatisk utvärdering sker där följande information samlas in:
–– Hårdvara – uppgifter om alla aspekter av hårdvaran, till exempel: minne, hårddiskutrymme,
TPM-version, UEFI eller funktioner för säker start, ålder, placering, associerad användare,
enhetstyp, ansluten kringutrustning, spridning av uppdateringsmanagering och modeller/
tillverkning.
–– Programinformation – samlas in på varje dator och analyseras i syfte att identifiera
kompatibla program, program som kommer att bli kompatibla efter en uppgradering,
inkompatibla program samt internt utvecklade program. Under utvärderingen
sker dessutom en analys av programanvändningen i syfte att urskilja potentiella
kostnadsbesparingar samt en analys av när programmen nått slutet på sin livslängd; för att
få fram information om installerade program som inte längre stöds.
• En resultatrapport med resultaten från utvärderingen samt förslag från HP eller dess
auktoriserade tjänsteleverantör på vad som bör vara nästa steg i Windows 10-migrationen,
inklusive krav på program inför transformationen, krav på imagedesign, förslag på att
antingen migrera befintliga datorer eller köpa nya datorer samt motsvarande process för att
antingen migrera befintliga datorer eller läsa in ny image på nya datorer.
• Tjänsten pågår vanligen mellan fyra och tolv veckor beroende på komplexiteten i miljön. Till
variablerna hör bland annat typen av revision, antalet platser eller verksamhetsländer och
antalet kundgrupper som finns inom organisationen.
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Specifikationer
Funktion

Leveransspecifikationer

Tjänsteplanering

HPs tjänstespecialister eller auktoriserade tjänsteleverantörer samarbetar
med kunden för att planera alla nödvändiga aktiviteter, inklusive fastställandet
av eventuella förutsättningar för tjänsten, och definiera en leveransplan
för tjänsten. Detta kommer att ske under HPs lokala normala kontorstider
förutom under HPs helgdagar om inget annat har överenskommits med
HP. Tjänster som utförs utanför HPs normala kontorstid kan medföra extra
kostnader.

Programidentifiering

HPs tjänstespecialister eller auktoriserade tjänsteleverantörer kommer att
driftsätta de överenskomna verktygen för utvärderingsanalysen. Dessa
verktyg kommer att köras på två eller tre servrar med enbart läsåtkomst
och en agent kommer att distribueras till slutanvändaren med det enda
syftet att identifiera webbprogram (detta är ett tillval). Den resulterande
listan tillhandahålls till kunden tillsammans med analysen och olika
rekommendationer.

Test av
hårdvarukompatibilitet

HPs tjänstespecialister eller auktoriserade tjänsteleverantörer kommer att
granska hårdvaruenheterna i miljön för att se om de är redo för en migrering
till Windows 10. En fullständig lista med all hårdvaruinformation kommer att
tillhandahållas till kunden i slutrapporten.

Instrumentpanelsanalys

Medan utvärderingen pågår får kunden tillgång till grafiska realtidsdata från
analysen samt de upptäckter som görs i miljön.

Rapport och
rekommendationer

HPs tjänstespecialister eller auktoriserade tjänsteleverantörer kommer
att sammanställa en rapport med resultaten från utvärderingsarbetet och
rekommendationer om att driftsätta antingen en fullständig eller gradvis
migrering till Windows 10. Rapporten levereras elektroniskt och presenteras
för kundens viktiga intressenter.

Tabell 1. Tjänsteinnehåll

Begränsningar av tjänsten
Andra tjänster som inte tydligt specificeras i detta dokument ingår inte i tjänsten. Tjänsten
innehåller definitivt inte några programåtgärder som kan krävas för att uppnå Windows
10-kompatibilitet.

Kundens ansvar
Kunden ansvarar för att:
• Utse en särskild person från den egna personalen som för kundens räkning lämnar alla
godkännanden, tillhandahåller information och på annat sätt är tillgänglig för att underlätta
för HP eller dess auktoriserade tjänsteleverantör att leverera tjänsten.
• Tillåta nödvändig fjärråtkomst för att låta sökverktyg användas för att samla in information
som krävs om hårdvara och program eller på annat sätt säkerställa att informationen görs
tillgänglig för HPs tjänstespecialister eller auktoriserade tjänsteleverantörer.
• Ge HP eller dess auktoriserade tjänsteleverantör fullständig och obegränsad tillgång till alla
platser där tjänsten ska levereras.
• Tillhandahålla en lämplig arbetsplats för tjänsteleveransen.
• Utföra andra lämpliga aktiviteter som begärs av HP eller dess auktoriserade tjänsteleverantör
för att hjälpa HP att identifiera eller lösa problem.
• Se till att viktiga intressenter deltar i de olika stadierna av tjänsteleveransen.
• Uppfylla alla förutsättningar som angetts vid planeringsmötet före tjänsteleveransen.
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Sekretess och personlig information:
Information som utbyts inom ramen för detta avtal kommer att behandlas som konfidentiell
om den identifieras som sådan när den lämnas, eller om omständigheterna kring när den
lämnas rimligtvis antyder att den skall behandlas som sådan. Konfidentiell information
får endast användas i syfte att uppfylla skyldigheter eller utöva rättigheter enligt det här
avtalet, och delas endast med anställda, ombud eller entreprenörer som behöver känna
till informationen i det syftet. Konfidentiell information kommer att skyddas med en rimlig
nivå av försiktighet för att förhindra obehörig användning eller avslöjande under tre år från
det datum som den mottas eller (om det är längre) under den tid som informationen förblir
konfidentiell. Dessa förpliktelser gäller inte för information som: i) varit känd eller blir känd
för den mottagande parten utan konfidentialitetsskyldighet; ii) utvecklas oberoende av den
mottagande parten; eller iii) där avslöjande krävs enligt lag eller ett statligt organ.
Varje part skall uppfylla sina respektive skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.
HP avser inte att få åtkomst till personligt identifierbar information under tillhandahållandet
av tjänster. I den utsträckning som HP har åtkomst till personligt identifierbar information
som lagras i era system eller enheter kommer åtkomsten sannolikt att vara oväsentlig, och ni
kommer hela tiden att förbli personuppgiftsansvariga för personligt identifierbar information.
All personligt identifierbar information som HP har åtkomst till kommer endast att användas
i syfte att leverera beställda tjänster. Ni är ansvariga för säkerheten för er äganderättsligt
skyddade och konfidentiella information.

Allmänna bestämmelser och andra undantag
• Kunden kan avboka beställningar för den här tjänsten innan mötesbokning levereras utan
avgift.
• Tjänster måste tas emot/utföras i beställningslandet.
• HP kan komma att (a) lägga ut sina åtaganden (helt eller delvis) på en tredje part, inklusive
HPs auktoriserade tjänsteleverantörer, eller (b) tilldela eller överföra detta tjänsteavtal till en
annan HP-enhet när som helst med skriftligt varsel.
• HP, eller dess auktoriserade tjänsteleverantör, förbehåller sig rätten att fakturera, baserat
på tid och material, för allt ytterligare arbete utöver bedömnings- och strategitjänsten för
Windows 10 som kan bli följden om ytterligare insatser krävs för att hantera tjänstens
förutsättningar eller andra krav som inte uppfylls av kunden.
• Denna tjänst kommer att levereras under HPs lokala normala kontorstider och arbetsdagar,
förutom under HPs helgdagar.
• Tjänsten levereras baserat på en anpassad arbetsbeskrivning (Statement of Work, SOW)
anpassad efter kundens behov.
• HPs, eller dess auktoriserade tjänsteleverantörs, förmåga att leverera tjänsten är
beroende av kundens fulla och lägliga samarbete med HP och tillgången till korrekt och
fullständig information och data som kunden är skyldig att förse HP eller den auktoriserade
tjänsteleverantören med.
• Tjänsten kommer att tillhandahållas genom en kombination av leverans på plats och
fjärrleveransmetoder som överenskommits med kunden under planeringsstadiet.

Åtaganden relaterade till tjänsten
Aktiviteter

HP eller
auktoriserad
tjänsteleverantör

Beställa bedömnings- och strategitjänsten för Windows 10

Kund
X

Samla in kundens krav

X

Informera kunden om att deras krav kommer att analyseras av en
lösningsarkitekt/tjänsteexpert

X

Utse en lösningsarkitekt/tjänsteexpert för att analysera kundens krav
och organisera de planerade mötena

X
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Aktiviteter

HP eller
auktoriserad
tjänsteleverantör

Utse interna experter som kommunicerar med HP gällande kundens
krav, svarar på HPs frågor och hjälper till att definiera kundens
acceptanskriterier

Kund
X

Organisera ett eller flera planeringsmöten med viktiga intressenter för
att se till att omfattning, prioriteringar och tidsplaner hålls

X

Driftsätt programvaruverktyg för att samla in den information som
behövs

X

Föreslå en arbetsbeskrivning som inkluderar kundens
acceptanskriterier, tidsplan och priser samt avtalsvillkor och ge en
detaljerad inköpsorder till kunden

X

X

Acceptera tidsplanen, priserna och avtalsvillkoren samt den
detaljerade inköpsordern

X

Skicka inköpsorder till HP eller auktoriserad tjänsteleverantör för start
av tjänsten enligt de avtalsvillkor som anges i arbetsbeskrivningen

X

Påbörja tjänsteleveransen vid mottagande av kundens inköpsorder

X

Informera kunden och kommunicera projektets start- och slutdatum
baserat på tidsplanen som anges i arbetsbeskrivningen

X

Påbörja sammanställning av resultatrapport

X

Inleda regelbunden kommunikation med kunden om projektets status

X

Slutföra tjänsteleveransen

X

Planera ett konferenssamtal för att presentera rapporten

X

Lämna över den elektroniska versionen och presentera slutrapporten

X

X

Orderinformation
Kunder som är intresserade av bedömnings- och strategitjänsten för Windows 10 kan
beställa den i form av ett avtal som faktureras löpande under avtalsperioden eller som ett
engångsbelopp. Kontakta en HP-försäljare angående orderinformation.

Mer information
hp.com/go/configureanddeploy

Registrera er för att få
uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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