Brief

Brug dine programmer uden
problemer i Internet Explorer 11
HP-konfiguration og -installation:
Web Program Accelerator-tjeneste til Internet Explorer 11
Reducer antallet af afbrydelser, komplikationer og risici forbundet
med Internet Explorer 11, når du opdaterer til Windows 10.

Sørg for, at webprogrammerne
er kompatible med IE11

De fordele, du får som en del af
denne tjeneste, omfatter:
• Serviceplanlægning
• Gennemgang af webprogrammer
• Test af webprogrammer for IE11kompatibilitet og Java-versionafhængighed
• Tilpasning af webprogrammer –
design og afprøvning
• Udrulning af plan og gennemførsel

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.
Det er derfor, HP har udviklet Web Program
Accelerator-tjenesten til Internet Explorer 11.
Som en del af denne tjeneste indsamler
vi information om alle de webprogrammer,
der er i brug, vurderer, om de kan køre
problemfrit i IE11, og sørger derefter for at
designe og implementere den nødvendige
støtte til de programmer, der ikke opfylder
kravene.

Vi undersøger også, om nogle web-apps er
afhængige af specifikke versioner af Java.
Tjenesten omfatter ligeledes design og
implementering af nødvendige ændringer,
så du ikke længere behøver at bekymre dig
om at holde styr på bestemte versioner af
Java til dine programmer.

Garanti for den bedste tilgang
For at finde den bedste måde at gennemgå
webprogrammerne og deres indehavere på
holder vi planlægningsmøder og giver dig
et fuldstændigt overblik over dit webapplandskab.

Indledende test
Vi afgør, hvilke webprogrammer der kan køre
på IE11, og identificerer dem, der ikke kan,
ligesom vi gennemfører test for afhængighed
af Java-versioner.
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Bestil Web Program
Accelerator-tjenesten
til Internet Explorer 11
som et produkt eller på
en servicekontrakt.

Tilpasning, når det er nødvendigt
Denne tjeneste tilbyder tilpasning af design og test for de webprogrammer, hvor der er brug
for det. Dette dækker både over IE11-kompatibilitet og understøttelse af Java-versioner.

Nem afvikling
Til sidst designer vi en udrulningsplan og gennemfører den i faser.
• Reducer antallet af afbrydelser ved overgangen til Windows 10 ved at eliminere behovet
for at omskrive webprogrammer.
• Fjern de komplikationer, der er forbundet med at understøtte adskillige versioner af Java.
• Begræns risici ved at tage hånd om kompatibilitetsproblemer i IE11 på forhånd.

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

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