Overzicht

Compatibele applicaties bij gebruik
van Windows 10
HP configuratie- en uitrolservices: Windows Application Transformation
Service voor Windows 10
Waak over de continuïteit van uw bedrijfsvoering door compatibiliteitsproblemen
te identificeren en aan te pakken voordat u uw applicaties migreert naar Windows 10.

Een vliegende start

De voordelen van deze service voor u:
• Minder onderbrekingen bij de overstap
naar Windows 10 door het herschrijven van
Windows-applicaties overbodig te maken
• Risicobeheersing door compatibiliteitsproblemen
aan te pakken vóór aanvang van het
migratieproces

Windows 10 biedt organisaties allerlei
nieuwe mogelijkheden en kansen. Maar als
uw bedrijfsvoering afhankelijk is van goed
werkende Windows-applicaties, dan kan de
upgrade naar een nieuw besturingssysteem
een hachelijke zaak worden. Als problemen
met de compatibiliteit van applicaties niet
op tijd aan het licht worden gebracht, kan de
continuïteit van uw bedrijf ernstig in gevaar
komen en zelfs de meest nauwkeurige
upgradeplannen danig in de war sturen.
Daarom heeft HP de Windows Application
Transformation Service voor Windows 10
ontwikkeld. Deze service verzamelt
informatie over alle Windows-applicaties
die in gebruik zijn en bepaalt of ze zonder
problemen draaien onder Windows 10.
Daarnaast beoordeelt deze service ook
het ontwerp en de implementatie van
alle aanpassingen die nodig zijn voor
applicaties die niet zullen werken. Door
problematische applicaties te identificeren
voordat u aan de eigenlijke migratie
begint, houdt u de risico's in de hand
en zorgt u voor minder onderbreking.

Heldere communicatie,
duidelijke planning
Vóór en tijdens het proces werkt HP met u
samen om alle nodige stappen te plannen,
waaronder het identificeren van alle vereisten
voor de service. Bovendien wordt er een
schema opgesteld voor de concrete uitvoering
van de service.

Efficiënte audit van belangrijke
applicaties
Na de initiële planning implementeren
we tools waarmee alle geïnstalleerde
Windows‑applicaties en hun primaire
gebruikers binnen de organisatie worden
geïdentificeerd. We verzamelen informatie
over alle Windows-applicaties die in
gebruik zijn en bepalen of ze zonder
problemen draaien onder Windows 10.
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Grondige tests
HP voert de nodige tests uit om te bepalen welke applicaties mogelijk aangepast moeten
worden voor compatibiliteit met Windows 10.

Kenmerken van de service
Deze HP service omvat:
• Service planning
• Audit houden van de aanwezige
Windows‑applicaties
• Testen van applicaties op compatibiliteit

Applicatietransformatie
Nadat duidelijk is geworden met welke applicaties er problemen zijn, ontwerpen we de vereiste
browserconfiguraties en relevante configuratiebestanden om alsnog voor compatibiliteit te
zorgen. Vervolgens voert HP het overeengekomen testplan uit. Een rapport over de succesvolle
afhandeling van alle relevante tests wordt met u gedeeld voordat tot de uitrol van de service
wordt overgegaan.

• Aanpassen van Windows-applicaties

Bestel de Windows Application Transformation Service voor Windows 10
als serviceproduct of als servicecontract.

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/configureanddeploy

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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