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Förbered dig för en smidig
Windows 10 -distribution
HP konfiguration och distribution: PC Image Design and Build
Service för Windows 10
Behåll din fokusering på kärnprioriteringar genom att låta HP
designa och konfigurera Windows 10-avbildningar för din nya
eller befintliga datorpark.

De fördelar du får som en del av den här
tjänsten är:
• Möjlighet att fokusera på din kärnverksamhet
istället för att ägna dig åt tidsödande arbete med
att förbereda ditt system för distributionen
• En ny avbildning som är skräddarsydd för
företagets behov

Upplev en snabb och enkel
migration

Tydlig kommunikation och
förväntningar

Bedömning och strategi är bara de första
stegen i en framgångsrik övergång till
Windows 10. Även om Windows 10 innehåller
en mängd funktioner och möjligheter för din
organisation, kan installation och konfigurering
på dina nya och befintliga datorer vara svårt
och tidskrävande, vilket leder till förseningar
av viktiga initiativ och förlorad produktivitet
för personalen.

HP kommer att arbeta med dig för att bedöma
alla nödvändiga aktiviteter, inklusive
fastställandet av förutsättningar och komma
överens om en leveransplan med dig.
Vi kommer sedan att ta fram en plan som
beskriver projektets uppgifter, beroenden
och resursutnyttjande för att effektivt möta
din organisations behov.

Därför har HP utvecklat PC Image Design
and Build Service för Windows 10. Denna
tjänst bygger på det arbete som omfattas
av bedömnings- och strategifasen, liksom
programomvandlingstjänster från HP. Med
den här tjänsten kommer HP att skapa en
detaljerad programavbildningsdesign
anpassad och utformad efter era behov.

Garanterad kompatibilitet

Migrationen kan sedan kompletteras med HPs
tjänst för migration av operativsystemet på
plats eller på distans för att ladda ner den
nya avbildningen på dina befintliga datorer.
Dessutom kan du också få den nya
avbildningen nedladdad på dina nya datorer
i vår fabrik, vilket ytterligare sparar tid för er
IT-avdelning och hjälper dig fokusera på dina
viktigaste prioriteringar för företaget.

HP Application Transformation Services är en
förutsättning för PC Image Design and Build
Service för att säkerställa att programmen
inom den nya avbildningen fungerar med det
nya Windows-operativsystemet. Vi kommer
att använda programlistan som skapas under
bedömningsfasen och utveckla en sekvens
för sanering och testning.
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De kommande stegen presenteras för dig
HP kommer att använda de insamlade uppgifterna från bedömningsfasen för att identifiera
infrastrukturen och de systemuppdateringar som behövs för att göra övergången smidig.

Beskrivning av tjänsten
Funktioner som tillhandahålls enligt
denna HP tjänst inkluderar:
• Planering av tjänsten
• Distributionsprojektplan
• Programprioritering

Förbereda dig för omvandlingen
Slutligen kommer vi att utforma en eller flera programavbildningar tillsammans med eventuella
provisioneringspaket och deras konfigurationsinställningar för migreringen till Windows 10.
HP kommer också att utföra ett koncepttest som omfattar dina användare och program för att
kontrollera att lösningen och distributionsprocesserna fungerar som planerat vilket bidrar
till en smidig migrering.

• Programsanering
• Förändring av infrastruktur eller system
• Bygga avbild av operativsystemet
• Koncepttest

Du kan välja att beställa PC Image Design and Build Service för
Windows 10 antingen som en produkt eller som ett serviceavtal.

Läs mer på
hp.com/go/configureanddeploy

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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