Oversigt

Forbered dig på en ubesværet
Windows 10-installation
HP-konfiguration og -installation: PC Image Design and Build Service til
Windows 10
Du kan fokusere på dine kernekompetencer ved at lade HP designe og konfigurere
Windows 10-operativsystembilleder til din eksisterende flåde af pc'er.

De fordele, du får som en del af denne
tjeneste, omfatter:
• Evnen til at forblive fokuseret på kerneaktiviteter
frem for at engagere sig i tidskrævende arbejde
med at forberede systemerne til installation
• Et nyt systembillede, der er skræddersyet til
jeres behov

Få glæde af en hurtig og
nem overflytning

Klar kommunikation og klare
forventninger

Evaluering og strategi er de første skridt
på vejen til en succesfuld overgang til
Windows 10. Selvom det byder på en lang
række funktioner og muligheder, som
vil være gode for din virksomhed, så kan
installation og konfiguration af Windows 10
på dine nye og eksisterende pc'er være
udfordrende og tidskrævende og kan betyde,
at vigtige tiltag bliver forsinket, og du oplever
produktionstab blandt medarbejderne.

HP arbejder sammen med dig om at
evaluere alle de nødvendige aktiviteter,
inklusive identifikation af forudsætninger,
og aftaler en leveringsplan med dig.
Vi udarbejder herefter en plan, der beskriver
opgaverne i projektet, afhængigheder og
ressourceudnyttelse, så vi effektivt møder
din organisations behov.

Det er derfor, HP har udviklet PC Image
Design og Build Service til Windows 10.
Denne tjeneste bygger på det arbejde,
der er omfattet af evaluerings- og strategifasen,
såvel som programændringstjenester fra HP.
Med denne tjeneste skaber HP et detaljeret
softwarebillede, der er skræddersyet og
konfigureret til jeres behov.
Overflytningen kan herefter gennemføres
med HP's OS-overflytningstjeneste Remote
eller På stedet, der indlæser det nye
startbillede på jeres eksisterende pc'er.
Derudover kan du også få indlæst det nye
startbillede på vores fabrik og dermed spare
din it-afdeling for tid og hjælpe alle med at
holde fokus på vigtige forretningsopgaver.

Fuld kompatibilitet
HP Application Transformation Services
er en forudsætning for PC Image Design og
Build Service, som sikrer, at programmerne
er fuldt kompatible med det nye
Windows‑operativsystem. Vi vil bruge
den programliste, der bliver genereret
i evalueringsfasen, til at udvikle et forløb
med udbedring og test.
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De næste skridt bliver skitseret
HP vil anvende data fra evalueringsfasen til at identificere eventuelt nødvendige opdateringer
af infrastrukturen og systemet for at sikre, at overflytningen sker gnidningsfrit.

Overblik over fordele ved tjenesten
Funktioner leveret under denne
HP‑tjeneste inkluderer:
• Planlægning af tjeneste
• Projektplan for installation
• Prioritering af programmer

Forberedelse til overgangen
Endelig vil vi designe softwarebillederne sammen med forsyningspakker og disses
konfigurationsindstillinger til jeres overflytning til Windows 10. HP vil også gennemføre
et »proof of concept«, der dækker dvine brugere og programmer, for at verificere, at
løsningen og installationsprocessen fungerer som planlagt, så du får en gnidningsfri
overflytning.

• Oprydning af programmer
• Ændringer i infrastruktur/system
• Opbygning af operativsystembilleder
• Proof of concept

Vælg PC Image Design and Build Service til Windows 10 som produkt
eller på servicekontrakt.

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

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