Notat

Kjør dine applikasjoner problemfritt
i Internet Explorer 11
HP konfigurasjon og distribusjon:
Akseleratortjeneste for nettapplikasjoner for Internet Explorer 11
Reduser forstyrrelser, komplikasjoner og risiko forbundet med
Internet Explorer 11 ved oppdatering til Windows 10.

Sørg for at nettapplikasjonene
er kompatible med IE11

Fordeler du får som en del av denne
tjenesten er:
• Planlegging av tjenester
• Revidering av nettbaserte applikasjoner
• Test av nettbaserte applikasjoner for
kompatibilitet med IE11 og avhengigheter
av Java-versjoner
• Utbedring av nettbaserte applikasjoner
– utvikling og testing
• Planlegging og utførelse av implementering

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.
Derfor har HP utviklet en akseleratortjeneste
for nettapplikasjoner (Web Application
Accelerator Service) for Internet Explorer 11.
Som en del av denne tjenesten samler
vi informasjon om alle nettbaserte
applikasjoner som er i bruk, sjekker om de vil
fungere i IE11, og dekker deretter behovet for
utforming og implementering av applikasjoner
som ikke fungerer.

Vi undersøker også eventuelle behov som
enkelte nettbaserte apper kan ha med hensyn
til krav om spesifikke Java-versjoner. Tjenesten
vil i tillegg utforme og iverksette eventuelle
behov for utbedring, slik at du ikke lenger
trenger å bekymre deg for å styre tilgang til
spesielle Java-versjoner for applikasjoner.

Den beste tilnærming
For å avgjøre den beste tilnærmingen til
å revidere webapplikasjoner og deres eiere,
vil vi holde planleggingsmøter og gi fullstendig
oversikt over ditt nettbaserte landskap.

Innledende testing
Vi vil fastslå hvilke nettbaserte applikasjoner
som uten problemer kan kjøres i IE11, og
identifisere de som ikke kan det, samt teste
for avhengighet av Java-versjon.
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Du kan velge å bestille
akseleratortjenesten
for nettapplikasjoner
for Internet Explorer 11
enten som et produkt
eller som en
servicekontrakt.

Utbedring ved behov
Tjenesten gir ferdig utviklet og testet utbedring av nettbaserte applikasjoner som trenger det.
Dette dekker support av både IE11-kompatibilitet og Java-versjoner.

Enkel gjennomføring
Til slutt vil vi utvikle en plan for implementering og fullføre denne planen fase for fase.
• Redusere avbrytelser ved overgang til Windows 10 ved å eliminere behovet for omskriving
av nettbaserte applikasjoner.
• Eliminere problemer tilknyttet støtte av flere Java-versjoner.
• Risikohåndtering ved å ta opp kompatibilitetsutfordringer ved IE11 i forkant.

Finn ut mer på
hp.com/go/configureanddeploy

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