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Nem overgang til Windows 10
HP Discover and Design-tjenester
Evaluerings- og strategiservice til Windows 10
Opdater til Windows 10 på den enkle måde med en skræddersyet
strategi, der giver en gnidningsløs overgang uden driftsafbrydelser.

De fordele, du får som en del af
denne tjeneste, omfatter:
• Planlægning af service
• Komplet programgennemgang
• Vurdering af hardwarekompabilitet
inklusive verificering af Trusted
Platform Module (TPM)
• Rapporter med konklusioner og
anbefalinger for den komplette
overgang.

Få glæde af en hurtig
og nem overflytning

Klar kommunikation
og klare forventninger

Du har hørt om alle de fantastiske fordele
ved Windows 10, men du er nervøs for,
om overflytningen vil betyde større
driftsforstyrrelser og problemer for din
forretning. Det er sandt, at der er visse
ændringer, der vil betyde en række
udfordringer for virksomheder: Både
Windows- og webprogrammer skal valideres
for at køre i det nye miljø; indflydelsen
på sikkerheds- og
systemadministrationsstrategier skal
vurderes; og konsekvenserne for
mobilenheder skal overvejes.

Før levering af tjenesten mødes vi med
nøglepersonerne og bliver enige om service,
omfang, prioriteter og tidsplaner i forbindelse
med overflytningen.

Det er derfor, HP har udviklet en evalueringsog strategiservice til Windows 10. Som en del
af denne tjeneste samler vi al den nødvendige
information om hardware, programmer og
netværk såvel som vigtig information om
politikker for enheds- og systemadministration,
og vi identificerer og evaluerer administrationen.
Herefter vil HP’s autoriserede serviceudbydere
udarbejde en detaljeret evaluerings- og
strategirapport, der omfatter information om
dit nuværende miljø og tilbyder en strategi for,
hvordan Windows 10 bliver integreret med
færrest mulige driftsafbrydelser.

Effektiv indsamling
af vigtig information
For at indsamle og konsolidere den
krævede enheds-, program-, brugerog lokalitetsinformation installerer
vi softwareredskaber til indsamling
af information fra maksimalt 10.000 personlige
computere. Ved større installationer vil der
blive udvalgt et repræsentativt udsnit fra
nøgleafdelinger, -funktioner og -lokaliteter.
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Vælg evalueringsog servicestrategi
til Windows 10
som produkt eller
på servicekontrakt.

Grundig vurdering
Du får det fulde indblik i konsekvenserne af at overgå til Windows 10 i vores detaljerede
undersøgelse af hardwarekompatibilitet, Windows- og webprogrammers kompatibilitet,
analyse af dine eksisterende processer for system- og enhedsadministration samt politikker
for identitets- og adgangsadministration og værktøjer.

De næste skridt bliver skitseret
Du modtager en outputrapport med evaluering af resultater og forslag til, hvordan du kommer
videre med overflytningen til Windows 10, inklusive krav til programtransformation og design
af styresystembillede, forslag om enten at overflytte nuværende pc'er eller indkøbe nye pc'er
og den tilhørende proces for overflytning af eksisterende pc'er eller indlæsning af det nye
styresystembillede på nye pc'er.

Servicetidsplan
Afhængigt af kompleksiteten i dit miljø og en række yderligere variabler vil det tage ca. 4-12 uger
at gennemføre denne service.
• Fuldt overblik over dit Windows- og webprogrammiljø.
• Evaluer hardwarekompatibilitet, og bestem fornyelsesmuligheder.
• Find den bedste måde at overflytte din pc-flåde på.
• Konsolider dine programlicenser for at eliminere licenser, du ikke bruger.
• Afgør, hvordan du opnår komplet Windows 10-programkompatibilitet.
• Opnå forbedrede funktioner for systemer og enheder.
• Få kontrol med identitets- og adgangsadministration.

Du kan få flere oplysninger på
hp.com/go/configureanddeploy

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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