Notat

Sørg for at programmer er
kompatible med Windows 10
HP konfigurasjon og distribusjon: Windows Application
Transformation-tjenesten for Windows 10
Hold driften gående ved å identifisere og løse kompatibilitetsproblemer
før migrering av programmer til Windows 10.

Hold farten oppe

Fordeler du får som en del av denne
tjenesten er:
• Mindre problemer ved overgang til
Windows 10 ved å eliminere behovet for
å omskrive Windows-programmer
• Risikoreduserende tiltak ved å håndtere
eventuelle kompatibilitetsproblemer før
igangsetting av migreringsprosessen

Windows 10 tilbyr organisasjoner en rekke
nye funksjoner og muligheter. Men hvis din
bedrift er avhengig av Windows-programmer
for å kunne utføre viktige driftsfunksjoner,
kan oppgradering til et nytt operativsystem
ha like store risikoer som fordeler. Dersom
kompatibilitetsproblemer ikke blir identifisert
på et tidlig stadium, kan det føre til alvorlige
driftsforstyrrelser og avspore selv de best
forberedte oppgraderingsplaner.
Derfor har HP utviklet Windows Application
Transformation-tjenesten for Windows 10.
Denne tjenesten hjelper din organisasjon
ved å samle informasjon om alle Windowsprogrammer som er i bruk, sjekke om de vil
fungere med Windows 10 og håndtere behov
for utforming og implementering av endringer
i programmer som ikke fungerer. Ved å
identifisere potensielle programproblemer
før migrasjonen gjennomføres, kan HP hjelpe
deg å redusere risiko og driftsforstyrrelser.

Tydelig kommunikasjon
og planlegging
HP vil samarbeide med deg før og under
prosessen for å planlegge alle nødvendige
aktiviteter, herunder identifisering av alle
forutsetninger for tjenesten, og definere en
leveringsplan for tjenesten som best passer
dine behov.

Effektiv revisjon
av sentral programvare
Etter innledende planlegging, vil vi distribuere
verktøy for å oppdage installerte Windowsprogrammer og deres primære brukere
i organisasjonen. Vi samler inn informasjon
om den fullstendige listen over Windowsprogrammer som er i bruk, og vurderer
om disse vil fungere uten problemer
med Windows 10.
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Grundig testing
HP vil utføre nødvendig testing for å avgjøre hvilke programmer som krever utbedring for
kompatibilitet med Windows 10.

Tjenesten inkluderer
Arbeid som utføres under denne HP-tjenesten
inkluderer:
• Planlegging av tjenesten
• Revisjon av Windows-programmer

Programendring
Etter identifisering av programmer som kan skape problemer, vil vi utforme de nødvendige
nettleserkonfigurasjoner og relaterte konfigurasjonsfiler som vil sikre kompatibilitet. HP vil
deretter utføre den avtalte testplanen. Vellykket gjennomføring av relevante tester deles med
deg før planlegging av overgangen.

• Testing av Windows-programmer
• Utbedring av Windows-programmer

Du kan velge å bestille Windows Application Transformation-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
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