Overzicht

Een vlotte overgang naar Windows 10
HP Discover and Design Services:
Assessment and Strategy Service voor Windows 10
Kies voor een soepele update naar Windows 10 met een strategie
op maat en zonder onderbrekingen.

Vlotte en eenvoudige migratie

De voordelen van deze service voor u:
• Serviceplanning
• Volledige applicatieauditv
• Evalueren van de hardwarecompatibiliteit,
inclusief TPM-verificatie (Trusted Platform
Module)
• Rapport met de bevindingen en
aanbevelingen voor de complete migratie

U hebt al veel gehoord over de voordelen
van Windows 10. Maar u bent bang dat een
migratie voor te veel onderbrekingen en
hoofdbrekens zal zorgen. Het is zeker zo dat
bepaalde veranderingen een aantal uitdagingen
zullen opleveren voor bedrijven. Zowel
Windows- als webapplicaties moeten worden
gevalideerd voordat ze in de nieuwe omgeving
kunnen draaien. Daarnaast moet de impact op
de beveiliging en het systeembeheer worden
geëvalueerd en moeten de implicaties voor
mobiele apparaten worden beoordeeld.
Daarom heeft HP de Assessment and Strategy
Service voor Windows 10 ontwikkeld. Deze
service houdt in dat wij informatie verzamelen
over uw hardware, applicaties en netwerk,
evenals belangrijke beleidsinformatie over het
apparaat- en systeembeheer en identiteitsen toegangsbeheer. Aan de hand van deze
informatie kunnen door HP geautoriseerde
aanbieders van diensten een gedetailleerd
evaluatie- en strategisch rapport opstellen
met betrekking tot uw huidige omgeving.
Deze benadering leidt tot een aanbevolen
strategie voor de invoering van Windows 10
met een minimum aan onderbreking.

Heldere communicatie,
duidelijke verwachtingen
Vóór de concrete uitvoering van de diensten
komen we samen met uw belangrijkste
personen voor het project. We spreken af wat
er moet gebeuren en wat de scope, prioriteiten
en het tijdschema is voor uw migratie.

Gegevens efficiënt verzamelen
Om alle gegevens met betrekking tot uw
apparaten, applicaties, gebruikers en locaties
bij elkaar te krijgen gebruiken we softwaretools
om informatie te verzamelen van maximaal
10.000 pc's. Voor grotere implementaties
wordt een representatief monster genomen
van de belangrijkste afdelingen, functies en
locaties.
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Bestel de Assessment
and Strategy Service
voor Windows 10
als product of als
servicecontract.

Uitgebreide evaluatie
U weet precies wat de impact is van uw overstap naar Windows 10 dankzij een grondig onderzoek
waarbij we kijken naar de compatibiliteit van de gebruikte hardware en de compatibiliteit van
Windows- en webapplicaties en uw bestaande systeem analyseren.

Volgende stappen
U krijgt een eindrapport met de resultaten van de evaluatie en suggesties voor de volgende
stappen van uw Windows 10-migratie, zoals wat er nodig is voor aanpassing van de applicaties
en voor het samenstellen van nieuwe images, suggesties voor de migratie van bestaande pc's
of aanschaf van nieuwe pc's, en het bijbehorende proces voor migratie van de bestaande pc's
of het laden van uw nieuwe image op uw nieuwe pc's.

Tijdschema
De service neemt vier tot twaalf weken in beslag, afhankelijk van de complexiteit van uw omgeving
en andere factoren.
• Inzicht krijgen in uw complete Windows- en webapplicatieomgeving.
• Hardwarecompatibiliteit evalueren en de mogelijkheden tot vernieuwing bepalen.
• Te weten komen hoe u uw pc's kunt migreren.
• Applicatielicenties consolideren en ongebruikte licenties stopzetten.
• Bepalen hoe u uw applicaties compatibel maakt met Windows 10.
• Het systeem- en apparaatbeheer verbeteren.
• Meer controle krijgen met identiteits- en toegangsbeheer.

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/configureanddeploy

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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