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Käytä sovelluksiasi ongelmitta
Internet Explorer 11 -selaimessa
HP:n konfigurointi- ja käyttöönottopalvelut:
Web Application Accelerator -palvelu Internet Explorer 11 -selaimelle
Vähennä Internet Explorer 11 -selaimeen liittyviä häiriöitä, ongelmia ja
riskejä, kun päivität Windows 10:een.

Varmista verkkosovellusten
yhteensopivuus IE11:n kanssa

Tämän palvelun tarjoamiin
etuihin sisältyy:
• Palvelun suunnittelu
• Verkkosovellusten tarkastus
• Verkkosovellusten IE11-yhteensopivuuden
ja Java-versioiden riippuvuuksien
testaaminen
• Verkkosovellusten korjaaminen –
suunnittelu ja testaus
• Julkaisun suunnittelu ja toteutus

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 Web Application
Accelerator -palvelun Internet Explorer 11
-selaimelle. Keräämme palvelun aikana tietoa
kaikista käytettävistä verkkosovelluksista ja
arvioimme, toimivatko ne IE11:ssä. Sen jälkeen
suunnittelemme ja toteutamme
toimimattomien sovellusten vaatimat
korjaustoimenpiteet.

Tutkimme myös riippuvuudet, joita yksittäisillä
verkkosovelluksilla ja eri Java-versioilla voi olla.
Myös niitä varten suunnitellaan ja toteutetaan
korjaustoimenpiteitä, joten sinun ei tarvitse
enää huolehtia tiettyjen Java-versioiden
ylläpidosta sovelluksiasi varten.

Parhaan lähestymistavan
varmistaminen
Järjestämme suunnittelukokouksia ja
tarjoamme sinulle verkkosovelluksiesi
kokonaiskuvan määrittääksemme oikean
lähestymistavan verkkosovellusten ja niiden
omistajien arvioimiseksi.

Alustavat testit
Tutkimme, mitkä verkkosovellukset toimivat
oikein IE11:ssä ja mitkä eivät, sekä testaamme
Java-versioiden tarpeet.
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Voit tilata
Web Application
Accelerator -palvelun
Internet Explorer 11
-selaimelle joko
tuotteena tai
palvelusopimuksena.

Korjaustoimenpiteet tarpeen mukaan
Palvelu tarjoaa suunnittelu-, testi- ja korjaustoimenpiteitä niitä tarvitseville verkkosovelluksille.
Tämä kattaa sekä IE11-yhteensopivuuden että Java-versioiden tuen.

Vaivaton toteutus
Lopuksi laadimme julkaisusuunnitelman ja toteutamme sen vaiheittain.
• Vähennä häiriöitä Windows 10 -päivityksen yhteydessä poistamalla tarve kirjoittaa
verkkosovelluksia uudelleen.
• Hankkiudu eroon ongelmista, joita eri Java-versioiden tukeminen aiheuttaa.
• Vähennä riskejä ratkaisemalla IE11-yhteensopivuusongelmat etukäteen.

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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