Oversigt

Gør Windows 10-afbildning til en leg med HP
PC Image Architect, Build, and Update Service

Gør dig klar til Windows 10 med HP PC Image Architect, Build, and Update Service.
Vores eksperter udfører en workshop på stedet og opbygger, tester og klargør
derefter din løsning, og vi kan også opdatere den, hvis det er nødvendigt.1,2

Servicefordele
• En ny pc-afbildning, der er designet til
at leve op til dine forventninger og din
udrulningsstrategi
• Regelmæssige opdateringer til din
pc-afbildning efter anmodning
• Friheden til fortsat at fokusere på
din virksomhed.

Væsentligste punkter
• Workshop på stedet
- Vejledning og rådgivning
- Gennemgang af afbildningsdesign
• Skræddersyet Windows-afbildning, der er
tilpasset dine behov
- Centrale applikationer
- Driver-pakker
• Afprøvning af afbildning på kundernes egen
hardware i HP’s værksted
• Projektstyring
• Løbende afbildningsopdateringer

Samtale om personligt
design, ansigt til ansigt

Hold dit miljø opdateret og
sikkert.

Ved hjælp af en workshop på stedet
hjælper HP dig med at forstå alle
aspekter af en Windows 10-afbildning,
besvarer spørgsmål, gennemgår krav
og giver designanbefalinger til en
skræddersyet afbildning til dit miljø og
dine enheder.

Du kan være sikker på, at HP vedligeholder
dit Windows 10-miljø ved at godkende,
administrere og anvende opdateringer i din
pc-afbildning eller dit forsyningsmiljø.1

Lad os gøre det meste af
arbejdet
Lad HP's afbildningseksperter klare
afbildningsdesign-, opbygnings- og
testprocessen for dig og levere en
løsning, der tager højde for dit driftsmiljø,
din hardware og dine planlagte
implementeringsmetoder.
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Egenskaber for PC Image Architect, Build, and Update Service
Dedikeret teknisk team
Få sikkerhed ved hjælp af et globalt HP-afbildningsteam, der er udvalgt af
Windows 10-eksperter, og de rigtige tekniske ressourcer til dit projekt, inklusiv en
Image Architect, Technical Lead og Project Manager.
En OS-afbildning, der passer perfekt til dig.
Du kan roligt regne med, at din nye Windows 10-afbildning ikke kun virker på HP,
men på al din hardware. Du kan få installeret alle dine vigtige virksomhedsapplikationer, som er skræddersyede med ændringer i startmenuen og skrivebordsindstillingerne, og den kan godkendes i en standardtest af Windows-funktioner og validering.
Vælg dine opdateringer
Angiv, om og hvordan du ønsker, at din nye afbildning skal opdateres ved at vælge
hyppighed og type – sikkerhed, fejlretning, vedligeholdelsesrelaterede opgaver,
opdateringer af egenskaber og udgivelser af Threshold.1

Få det hele med.
HP er her for at hjælpe dig med dit behov for end-to-end-overførsel i Windows 10
med et komplet sæt af services. PC Image Architect, Build, and Update Service er en
del af vores overførselsservices med Windows 10. Få flere oplysninger hos din Account
Manager

Yderligere tjenester fra HP
Fuld kompatibilitet

Afbildningsimplementering

Hvis du har flere applikationer, og du ikke
har bekræftet deres kompatibilitet med
Windows 10, kan du købe Application
Transformation Services. Vi indsamler og
evaluerer dine Windows- og webprogrammer
for at afgøre, om de kan køre på Windows 10
og IE11. Hvis en applikation er inkompatibel,
designer og implementerer vi en passende
løsning.

Når først du har en pc-afbildning, tilbyder
vi flere tjenester, der hjælper dig med at
implementere den på tværs af din flåde.
Vores Dynamic Configuration Service
installerer pc-afbildningen på dine nye pc, før
de forlader fabrikken. Vi kan også hjælpe dig
med at installere den nye afbildning direkte i
din eksisterende hardwareflåde ved hjælp af
en tekniker, der kan ordne det i din virksomhed
eller endda implementere det via fjernadgang.

Du kan finde flere oplysninger på
hp.com/go/discoveranddesign.
Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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 jenesten kan bestilles med eller uden opdateringstjenester.
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partner for at få de nøjagtige oplysninger om dit område.

HP's serviceydelser er underlagt HP's gældende servicevilkår og -betingelser, som kunden er underrettet om på købstidspunktet. Kunden kan have yderligere
lovfæstede rettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, og sådanne rettigheder berøres på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for service eller HP's
begrænsede garanti, der fulgte med dit HP-produkt.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
4AA6-4695DAE, april 2018, rev.1

