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Varmista sovellusten yhteensopivuus
Windows 10:n kanssa
HP:n konfigurointi- ja käyttöönottopalvelut: Windows-sovellusten
muutospalvelu Windows 10:lle
Pidä organisaatiosi toiminnassa tunnistamalla ja korjaamalla
yhteensopivuusongelmat ennen sovellustesi siirtämistä Windows 10:een.

Palvelun etuja lyhyesti:
• Häiriöiden väheneminen siirryttäessä
Windows 10:een, sillä Windows‑sovelluksia
ei tarvitse kirjoittaa uudelleen
• Riskien väheneminen, koska
yhteensopivuusongelmat käsitellään
ennen päivitysprosessin aloittamista

Laskeudu jaloillesi

Selkeä viestintä ja aikataulu

Windows 10 tarjoaa organisaatioille paljon
uusia ominaisuuksia ja hyötyjä. Jos yrityksesi
luottaa Windows-sovelluksiin tärkeimmissä
toiminnoissaan, uuteen käyttöjärjestelmään
päivittämisessä saattaa kuitenkin piillä
yhtä paljon riskejä kuin mahdollisuuksia.
Jos sovellusten yhteensopivuusongelmia
ei havaita ajoissa, ne saattavat häiritä
liiketoimintaasi pahasti, eivätkä parhaatkaan
päivityssuunnitelmat silloin toimi.

HP kartoittaa kanssasi ennen prosessia
ja sen aikana tarvittavia toimenpiteitä,
kuten palvelun toteuttamisedellytysten
tunnistamisen, sekä suunnittelee palvelulle
tarpeisiisi sopivan toteutusaikataulun.

Siksi HP on kehittänyt Windows‑sovellusten
muutospalvelun Windows 10:lle. Palvelu tukee
organisaatiotasi keräämällä tietoa kaikista
sen käyttämistä Windows‑sovelluksista ja
arvioimalla, toimivatko ne Windows 10:ssä.
Sen jälkeen suunnittelemme ja toteutamme
toimimattomien sovellusten vaatimat
korjaustoimenpiteet. Riskien ja häiriöiden
vähentämiseksi HP tunnistaa mahdollisesti
ongelmalliset sovellukset ennen
päivitysten aloittamista.

Alkusuunnittelun jälkeen tunnistamme eri
työkaluin asennetut Windows‑sovellukset ja
niiden ensisijaiset käyttäjät organisaatiossasi.
Keräämme tietoja kaikista käyttämistänne
Windows‑sovelluksista ja tarkistamme,
toimivatko ne oikein Windows 10:ssä.

Tärkeimpien sovellusten
tehokas tarkastus
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Kattava testaus
HP suorittaa tarvittavat testit tunnistaakseen sovellukset, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä
ollakseen Windows 10 -yhteensopivia.

Palvelun tärkeimmät ominaisuudet
HP-palvelun sisältö:
• Palvelun suunnittelu
• Windows-sovellusten tarkastus
• Windows-sovellusten testaus
• Windows-sovellusten korjaaminen

Sovellusten muuttaminen
Kun ongelmalliset sovellukset on tunnistettu, suunnittelemme tarvittavat selainasetukset
ja niiden konfigurointitiedostot yhteensopivuuden varmistamiseksi. Sitten HP tekee sovitut
testit suunnitelman mukaan. Testauksen päätyttyä tulokset toimitetaan sinulle ennen
palvelun toteutuksen suunnittelua.

Voit tilata Windows-sovellusten muutospalvelun Windows 10:lle joko
palvelutuotteena tai palvelusopimuksena.

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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