Orientering

Gjør bildebehandling med Windows 10 enkelt med
HPs ekspertise
Bildearkitekt-, bygg- og oppdateringstjenester for PC

Gjør deg klar for Windows 10 med HPs bildearkitekt-, bygg- og oppdateringstjeneste
for PC. HPs eksperter holder en workshop på stedet, og vil bygge og teste avbildningen
eller den midlertidige løsningen, og oppdatere den dersom dette er ønskelig.1,2

Tjenestefordeler
• Ny PC-avbildning som er bygd for å møte
behovene og distribusjonsstrategien din
• Regelmessige oppdateringer for
PC-avbildning, om nødvendig
• Frihet til å konsentrere deg om virksomheten
din

Funksjonshøydepunkter
• Workshop på stedet
– Konsulentarbeid og rådgivning
– Bildeutformingsdokument
• Tilpasset Windows-avbildning basert på dine
behov
– Kjerneprogrammer
– Driverpakker
• Avbildningstesting på maskinvare levert av
kunden i HP-lab.
• Prosjektledelse
• Pågående avbildningsoppdateringer

Personlig utformingsdiskusjon gjort ansikt til ansikt

Hold økosystemet oppdatert
og sikkert

Gjennom en workshop på stedet vil
HP hjelpe deg forstå alle sider av en
Windows 10-avbildning, svare på
spørsmål, hente inn krav og komme
med designanbefalinger for en tilpasset
avbildning spesielt for deres miljø og
enheter.

Du kan også velge å beholde den gjeldende
Windows 10-avbildningen, ved å validere,
administrere og oppdatere den.1

Overlat hovedarbeidet til oss
La HPs eksperter på avbildning ta kontroll
over avbildningsutformingen, bygge og
teste prosesser for deg, og levere en
løsning som tar høyde for driftsmiljø,
maskinvare og distribusjonsmetode.
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Funksjonsområder for bildearkitekt-, bygg- og
oppdateringstjenester for PC
Dedikert teknikerteam
Et globalt HP-avbildningsteam bestående av Windows 10-eksperter og de riktige
tekniske ressursene vil påse at alt går som planlagt. Dette inkluderer også en
bildearkitekt, teknisk ledelse og en prosjektleder.
En OS-avbildning som passer deg
Stol på at den nye Windows 10-avbildningen vil fungere på alt av maskinvare, ikke bare
HP. Den kan bli lastet med alle kjerneprogrammer du trenger i virksomheten, tilpasset
med endringer fra startmenyen og skrivebordsinnstillinger, og bli godkjent gjennom
funksjonalitets- og valideringstesting i Windows.
Velg oppdateringer
Velg om og hvordan du vil oppdatere den nye avbildningen ved å spesifisere hyppighet
og type – sikkerhet, feilrettinger, vedlikeholdsoppgaver, funksjonsoppdateringer og
terskelutgivelser.1

Se det store bildet
HP vil gjerne hjelpe deg med å integrere behovene du har i Windows 10, med et
komplett tjenesteutvalg. Bildearkitekt-, bygg- og oppdateringstjeneste for PC er en del
av våre tilbud til deg i Windows 10-integrasjonen. Spør din kontoadministrator for mer
informasjon.

Tilleggstjenester fra HP
Garantert kompatibilitet

Bruk av avbildning

Hvis du har mange programmer og ikke har
påsett at de er kompatible med Windows 10,
kan du kjøpe en omprogrammering for å
endre nevnte programtjenester. Vi vil innhente
informasjon om og evaluere Windows- og
nettprogrammene deres for å avgjøre om de
kan brukes uten problemer på Windows 10
og IE 11. Vi vil utforme og implementere en
passende løsning hvis noen programmer er
uforenelige.

Vi vil tilby deg en rekke andre tjenester for
å hjelpe å implementere dette når du har
fått din nye PC-avbildning Vår dynamiske
konfigureringstjeneste vil laste PCavbildningen på de nye datamaskinene dine
før de forlater fabrikken. Vi kan hjelpe deg
med å laste de nye avbildningene direkte på
maskinvaren din ved hjelp av en tekniker på
stedet eller hjelpe deg eksternt.

Registrer deg for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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Del med kolleger

Les mer på
hp.com/go/discoveranddesign.

 jenesten kan bestilles både med og uten oppdateringstjenester.
T
Abonnementer og/eller inkluderte komponenter kan variere etter region eller etter autorisert HP-tjenestepartner. Kontakt din lokale HP-representant eller autoriserte
partner for spesifikk informasjon i ditt område.

HPs tjenester er underlagt gjeldende HP-vilkår og -betingelser for tjenesten eller som forklart for kunden på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha andre lovbestemte krav i
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