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Päivitä saumattomasti
Windows 10:een
HP:n perehdyttämis- ja suunnittelupalvelut
Arviointi- ja strategiapalvelu Windows 10:lle
Päivitä Windows 10:een helposti ja saumattomasti
räätälöidyllä strategialla, joka ei häiritse liiketoimintaasi.

Nauti nopeasta ja helposta
päivityksestä

Tämän palvelun tarjoamiin etuihin
sisältyy:
• Palvelun suunnittelu
• Sovellusten täysi tarkastus
• Laitteiston yhteensopivuuden testaus,
mukaan lukien Trusted Platform
Module (TPM) -vahvistus
• Havaintojen raportointi ja suosituksia
päivitystä varten

Olet kuullut jo kaiken Windows 10:n tarjoamista
hyödyistä, mutta saatat olla huolestunut
päivityksestä, joka voi aiheuttaa merkittäviä
häiriöitä ja ongelmia liiketoiminnallesi. On totta,
että nämä muutokset aiheuttavat yrityksille
monenlaisia haasteita: Windows- ja
verkkosovellusten yhteensopivuus uuden
ympäristön kanssa on varmistettava,
tietoturvan ja järjestelmänhallinnan strategiat
on arvioitava ja vaikutukset mobiililaitteisiin
on otettava huomioon.
Tästä syystä HP on kehittänyt arviointi- ja
strategiapalvelun Windows 10:lle. Keräämme
palvelun aikana tarvittavat tiedot yrityksesi
laitteistoista, sovelluksista ja verkosta sekä
avaintiedot laite- ja järjestelmänhallinnan
sekä identiteettien ja käyttöoikeuksien
hallinnan käytännöistä. Tämän jälkeen HP
ja valtuutetut palveluntarjoajamme laativat
yksityiskohtaisen arviointi- ja strategiaraportin,
jossa kuvataan yrityksesi nykyinen
tietotekninen ympäristö. Lisäksi suosittelemme
strategiaa Windows 10:een siirtymiseksi
tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän
häiriöitä liiketoiminnallesi.

Selkeä viestintä ja odotukset
Tapaamme avainhenkilösi ennen palvelun
toimittamista, jotta palvelusta, kattavuudesta,
prioriteeteistä ja aikatauluista päästään
yhteisymmärrykseen.

Tärkeimpien tietojen tehokas
kerääminen
Otamme käyttöön ohjelmistotyökaluja
kerätäksemme ja yhdistääksemme tarvittavia
laite-, sovellus-, käyttäjä- ja sijaintitietoja
enintään 10 000:lta henkilökohtaiselta
tietokoneelta. Suurempia toteutustöitä varten
näytteitä kerätään keskeisimmiltä osastoilta,
toimenpiteistä ja sijainneista.
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Voit tilata arviointija strategiapalvelun
Windows 10:lle
joko tuotteena tai
palvelusopimuksena.

Kattava arviointi
Tutustu Windows 10:een siirtymisen vaikutuksiin perinpohjaisella arvioinnillamme, joka kattaa
laitteistojen yhteensopivuuden, Windows- ja verkkosovellusten yhteensopivuuden, nykyisten
laite- ja järjestelmänhallinnan prosessien ja työkalujen analyysin sekä identiteettien ja
käyttöoikeuksien hallintakäytäntöjen ja -työkalujen arvioinnin.

Seuraavat vaiheet valmiiksi hahmoteltuna
Saat loppuraportin, joka sisältää arvioinnin tulokset sekä suosituksia Windows 10:een siirtymiseen
jatkamiseksi, mukaan lukien sovellusten muutostarpeet, levykuvien tekniset vaatimukset,
ehdotuksia nykyisten tietokoneiden päivittämiseksi tai uusien hankkimiseksi sekä vastaavan
prosessin nykyisten tietokoneiden päivittämiseksi tai uusien levykuvien lataamiseksi uusille
tietokoneille.

Palvelun aikataulu
Palvelu kestää noin 4–12 viikkoa, riippuen ympäristösi monimutkaisuudesta ja monesta
muusta tekijästä.
• Ymmärrä Windows- ja verkkosovelluksiesi kokonaiskuva.
• Arvioi laitteistojen yhteensopivuus ja määritä uudistustarpeet.
• Löydä paras tapa päivittää yrityksen tietokoneet.
• Yhtenäistä sovelluslisenssien hallinta ylimääräisten lisenssien välttämiseksi.
• Määritä, miten sovellukset saadaan täysin yhteensopiviksi Windows 10:n kanssa.
• Hanki tehokkaampia hallintavaihtoehtoja järjestelmille ja laitteille.
• Hallitse identiteettejä ja käyttöoikeuksia.

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy
Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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