Notat

Gjør deg klar for en uanstrengt
overgang til Windows 10
HP konfigurasjon og distribusjon: PC Image Design and Build-tjeneste
for Windows 10
Ta ikke fokuset vekk fra dine kjerneaktiviteter – la HP designe og konfigurere
Windows 10-bilder for din nye eller eksisterende PC-flåte.

Fordeler du får som en del av denne
tjenesten er:
• Mulighet til å fokusere på dine kjerneaktiviteter
fremfor å bruke verdifull tid på å forberede
systemdistribusjon
• Et nytt bilde som er skreddersydd for dine behov

Få en rask og enkel
migreringsprosess

Tydelig kommunikasjon
og klare forventninger

Vurdering og strategi er bare de første skrittene
i en vellykket overgang til Windows 10. Selv om
Windows 10 kan gi din organisasjon en rekke
nye funksjoner og muligheter, kan installering
og konfigurasjon av nye og eksisterende PC-er
være både vanskelig og tidkrevende, forårsake
forsinkelser av viktige oppgaver samt bety
tapt produktivitet for de ansatte.

HP vil samarbeide med deg for å vurdere alle
nødvendige aktiviteter, inkludert identifisering
av eventuelle forutsetninger, og avtale tid
for levering. Deretter legger vi en plan over
prosjektets oppgaver, avhengigheter og
ressursutnyttelse for å effektivt møte
organisasjonens behov.

Derfor har HP utviklet PC Image Design and
Build-tjenesten for Windows 10. Tjenesten
bygger på arbeidet som dekkes i fasen for
vurdering og strategi, samt HPs tjenester
for programtransformasjon. HP vil med denne
tjenesten skape et detaljert programvarebilde
-design skreddersydd og konfigurert for
dine behov.

Garantert kompatibilitet

Migreringen kan deretter ferdigstilles ved hjelp
av HPs OS-migrasjonstjeneste eksternt eller
på stedet for å laste det nye bildet på dine
eksisterende PC-er. I tillegg kan du også få
lastet det nye bildet på dine nye PC-er på vår
fabrikk, og slik spare IT-avdelingen din for tid
og hjelpe deg å holde fokus på din prioriterte
kjernevirksomhet.

Application Transformation-tjenester er en
forutsetning for PC Image Design and Buildtjenesten for å bidra til å sikre at programmene
dine er fullt ut kompatible med det nye
operativsystemet. Vi vil benytte programlisten
som ble utarbeidet i løpet av vurderingsfasen
for å utvikle en plan for utbedring og testing.
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Oversikt over de neste trinnene
HP vil bruke revisjonsdata fra vurderingsfasen til å identifisere eventuelle nødvendige infrastrukturog systemoppdateringer for å gjennomføre migrasjonen uanstrengt og etter planen.

Tjenesten inkluderer
Arbeid som utføres under denne
HP-tjenesten inkluderer:
• Planlegging av tjenesten
• Prosjektplan for distribusjon
• Prioritering av programmer

Forberedelse til forandringen
Til slutt vil vi designe programvarebilde(r) sammen med eventuell klargjøring og
konfigurasjonsinnstillinger for migrasjon til Windows 10. HP vil også utarbeide et
«proof of concept» som dekker dine brukere og programmer for å verifisere at løsningen og
distribusjonsprosesser fungerer som planlagt, og dermed bidrar til å gjøre overgangen så
uanstrengt som mulig.

• Utbedring av programmer
• Infrastruktur/systemendringer
• Oppbygging av OS-bilder
• «Proof of concept»

Du kan velge å bestille PC Image Design and Build-tjenesten for
Windows 10 enten som produkt eller som en serviceavtale.

Finn ut mer på
hp.com/go/configureanddeploy

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende vilkår og betingelser for tjenesten, eller som informert til kunden på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha flere
lovfestede rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter er ikke på noen måte påvirket av HPs vilkår og betingelser for tjenesten
eller HP-garanti som følger med et HP-produkt.
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