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Smidig övergång till Windows 10
HP Identifierings- och designtjänster
Bedömnings- och strategitjänst för Windows 10
Uppdatera till Windows 10 på ett enkelt sätt med en skräddarsydd
strategi för att göra en smidig övergång utan att störa din verksamhet.

De fördelar du får som en del av den
här tjänsten är:
• Tjänsteplanering
• Fullständig genomgång av program
• Bedömning av hårdvarans kompatibilitet
inklusive kontroll av Trusted Platform
Module (TPM)
• Rapport av resultatet och
rekommendationer för att färdigställa
migreringen

Upplev en snabb
och enkel migration

Tydlig kommunikation
och förväntan

Du har säkert hört talas om alla de stora
fördelarna med Windows 10, men kanske är du
orolig för att en migrering kan orsaka allvarliga
störningar och problem för din verksamhet.
Det stämmer att vissa förändringar kommer
att presentera ett antal utmaningar för företag.
Både Windows och webbapplikationer måste
kontrolleras för att se till att de fungerar i den
nya miljön. Påverkan på både säkerhet och
systemhanteringsstrategier måste kontrolleras
och eventuell påverkan på mobila enheter
bör övervägas.

Innan tjänsteleveransen kommer vi att träffa
dina viktigaste intressenter för att komma
överens om tjänsten, dess omfattning,
prioriteringar och tidsplaner för migreringen.

Därför har HP utvecklat sin bedömningsoch strategitjänst för Windows 10. Som en del
av denna tjänst, samlar vi in den information
som behövs om din hårdvara, dina applikationer
och ditt nätverk, likaså viktig policyinformation
om enhets- och systemhantering och
identitets- och tillgångshantering. Sedan
kommer HPs auktoriserade serviceleverantörer
att skapa en detaljerad bedömnings- och
strategirapport som täcker information om din
befintliga miljö och erbjuda en rekommenderad
strategi för att införa Windows 10 med mindre
avbrott för din verksamhet.

Effektiv insamling
av viktig information
För att samla in och sammanställa de önskade
enheterna, programmen, användarna och
platsinformationen, distribuerar vi verktyg för
att samla in information från högst 10.000
persondatorer. För större distributioner,
kommer ett representativt urval från viktiga
avdelningar, funktioner och platser väljas.
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Du kan välja att
beställa bedömningsoch strategitjänst för
Windows 10 antingen
som en produkt eller
som ett serviceavtal.

Grundlig bedömning
Ta reda på den fullständiga effekten av att flytta till Windows 10 med vår noggranna bedömning
som inkluderar hårdvarukompatibilitet, Windows och webbapplikationskompatibilitet, analys
av dina befintliga system och enhetshanteringsprocesser och verktyg som används, liksom
identitets- och tillgångshanteringspolicy och verktyg.

De kommande stegen presenteras för dig
Du får en resultatrapport med utvärderingens resultat samt förslag från HP eller dess auktoriserade
serviceleverantör på nästa steg för Windows 10-migrationen, inklusive krav på program inför
transformationen, avbildningsdesignkrav, förslag på att antingen migrera befintliga datorer
eller köpa nya datorer, och motsvarande process för att antingen migrera befintliga datorer
eller ladda din nya avbildning på nya datorer.

Tjänstens tidsplan
Beroende på komplexiteten i din miljö och flera ytterligare variabler, kommer tjänsten att pågå
ungefär 4–12 veckor.
• Förstå hela din Windows- och webbprogrammiljö.
• Utvärdera hårdvarans kompatibilitet och bestäm dina förnyelseval.
• Få reda på det bästa sättet att migrera din datorpark.
• Samla dina programlicenser för att slippa oanvända licenser.
• Avgör hur du uppnår fullständig kompatibilitet med Windows 10 för dina program.
• Uppnå bättre hanteringskapacitet för system och enheter.
• Få kontroll över identifikations- och tillgångshantering.

Läs mer på
hp.com/go/configureanddeploy

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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