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Uproblematisk overgang
til Windows 10
HP oppdagelses- og designtjenester
Vurderings- og strategitjeneste for Windows 10
Oppdater til Windows 10 på den enkle måten med en spesialutviklet
strategi for å gjøre overgangen sømløs og uten å forstyrre din bedrift.

Fordeler du får som en del av denne
tjenesten er:
• Planlegging av tjenesten
• Full revisjon av applikasjoner
• Undersøkelse av maskinvare-kompatibilitet,
inkludert bekreftelse av Trusted Platform
Module (TPM)
• Rapport om resultater og anbefalinger
for fullstendig migrering

Få en rask og enkel
migreringsprosess

Tydelig kommunikasjon og
klare forventninger

Du har nok hørt om alle de store fordelene
med Windows 10, men er kanskje bekymret
for at migrasjonen kan bety både forstyrrelser
og hodebry for din virksomhet. Det stemmer
at visse endringer vil by på en rekke
utfordringer for selskaper; både Windows- og
nettapplikasjoner må godkjennes for å kjøre
i det nye miljøet; innvirkning på sikkerhet
og tiltak for systemadministrasjon samt
implikasjonene for mobilenheter må vurderes.

Før levering av tjenesten, vil vi sette oss ned
sammen med sentrale aktører for å bli enige
om service, omfang, prioriteringer og tidslinjer
for migreringen.

Derfor har HP utviklet Vurderings- og
strategitjenesten for Windows 10. Som del
av tjenesten samler vi nødvendig informasjon
om maskinvaren, applikasjoner og nettverk,
samt styringsinformasjon rundt administrasjon
av enheten og systemet, identitet og
tilgangsadministrasjon. Deretter vil HP og
autoriserte serviceleverandører utarbeide en
detaljert rapport med vurdering og strategi,
som inneholder informasjon om nåværende
miljø og tilbyr en anbefalt strategi for migrasjon
til Windows 10 med minst mulig forstyrrelser
for din bedrift.

Effektiv innhenting av
nøkkelinformasjon
For å kunne samle inn og konsolidere
nødvendig informasjon om enhet,
applikasjon, bruker og sted, vi vil distribuere
programvareverktøy for å innhente
informasjon fra maksimalt 10 000 PC-er.
Ved større distribusjon, vil det bli gjort et
representativt utvalg fra nøkkelavdelinger,
-funksjoner og -steder.
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Du kan velge å bestille
Vurderings- og
strategitjeneste for
Windows 10 enten
som produkt eller
som en serviceavtale.

Grundig vurdering
Ha fullstendig kjennskap til effekten av å migrere til Windows 10, takket være vår detaljerte
undersøkelse av maskinvarekompatibilitet, kompatibilitet med Windows og nettprogram,
analyse av eksisterende system og utplasserte prosesser og verktøy for enhetsadministrasjon,
samt administrasjonspolicyer og verktøy for identitet og tilgang.

Skisse over de neste trinn
Du vil motta en utgangsrapport med vurdering av resultater samt forslag for fortsettelsen
av Windows 10-migrasjonen, herunder transformasjonskrav for applikasjoner, bildedesign,
forslag om enten å migrere eksisterende PC-er eller kjøpe nye PC-er, og tilsvarende prosesser
for enten å migrere på eksisterende PC-er eller laste det nye bildet på nye PC-er.

Tidsperspektiv for tjenesten
Tjenesten varer omtrent 4–12 uker, avhengig av miljøets kompleksitet samt flere andre variabler.
• Få et komplett overblikk over dine applikasjoner på Windows og på nett.
• Evaluere maskinvarens kompatibilitet og avgjøre muligheter for fornyelser.
• Få forståelse for den beste migrasjonsmetoden for din PC-flåte.
• Konsolidering av applikasjonslisenser for å unngå ubrukte lisenser.
• Avgjøre hvordan man skal oppnå full kompatibilitet for applikasjoner på Windows 10.
• Oppnå forbedret administrasjon for systemer og enheter.
• Oppnå kontroll over identiteter og tilgangsadministrasjon.

Finn ut mer på
hp.com/go/configureanddeploy

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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