I korthet

Kör dina program framgångsrikt
på Internet Explorer 11
HP Konfiguration och distribution:
Web Application Accelerator-tjänst för Internet Explorer 11
Minska störningar, komplikationer och risker som är förknippade
med Internet Explorer 11 när du uppdaterar till Windows 10.

Säkerställ dina webbprograms
kompatibilitet med IE 11

De fördelar du får som en del av den
här tjänsten är:
• Serviceplanering
• Genomgång av webbprogram
• Test av webbprogram för att avgöra
kompatibilitet med IE11 och vilken version
av Java version de är beroende av
• Webbprogramsåtgärder – design och
testning
• Planering och utförande av implementering

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
webbprogram 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.
Därför har HP utvecklat Web Application
Accelerator-tjänsten for Internet Explorer 11.
Tjänsten samlar in information om den
fullständiga förteckningen av webbprogram
som används, avgör om de kan köras i IE11
och tar sedan hand om utformning och
genomförande av alla åtgärder som behövs
för program som inte fungerar.

Tjänsten undersöker också eventuella
beroenden som enskilda webbprogram kan
ha när det gäller specifika versioner av Java.
Denna tjänst kommer på samma sätt utforma
och genomföra alla nödvändiga åtgärder,
så att användarna inte längre behöver oroa
sig för att hantera vissa Java-versioner för
sina program.

Säkerställa det bästa sättet
För att bestämma rätt metod för att granska
webbprogram och deras ägare, kommer
vi att hålla planeringsmöten för att göra
en fullständig genomgång av din
webbprogrammiljö.

Initiala tester
Vi kommer att bestämma vilka webbprogram
som fungerar framgångsrikt i IE11 och
identifiera de som inte gör det, och även testa
vilken version av Java de är beroende av.
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Du kan välja att beställa
Web Application
Accelerator-tjänst för
Internet Explorer 11
antingen som en produkt
eller som ett serviceavtal.

Åtgärder när det behövs
Tjänsten erbjuder design och teståtgärder för webbprogram som behöver det. Det här täcker
både IE11-kompatibilitet och stöd för Java-versioner.

Enkelt utförande
Slutligen designar vi implementeringsplanen och färdigställer den i olika faser.
• Minska antalet avbrott när du övergår till Windows 10 genom att eliminera behovet av att
ladda ner Windows-program igen.
• Ta bort komplikationer som kan dyka upp vid stöd av olika Java-versioner.
• Mildra riskerna genom att hantera eventuella kompatibilitetsproblem med IE11 i förväg.

Läs mer på
hp.com/go/configureanddeploy

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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HPs begränsade garanti som medföljer din HP-produkt.
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