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Säkerställ dina webbprograms
kompatibilitet med Windows 10
HP konfiguration och distribution: Windows Application Transformation
Service för Windows 10
Se till att din verksamhet fungerar smidigt genom att identifiera och ta itu
med kompatibilitetsproblem innan ni migrerar program till Windows 10.

Kom igång snabbt

De fördelar du får som en del av den
här tjänsten är:
• Färre avbrott när du går över till
Windows 10 eftersom behovet av att skriva
nya Windows-program elimineras
• Eliminering av risker genom att eventuella
kompatibilitetsproblem avhandlas innan
migrationsprocessen

Windows 10 erbjuder organisationer en mängd
nya funktioner och möjligheter. Men om ditt
företag är beroende av Windows-program
för att utföra viktiga affärsfunktioner kan
uppgradering till ett nytt operativsystem
innebära lika många risker som möjligheter.
Om de inte identifieras i tid, kan
kompatibilitetsproblem för program orsaka
allvarliga störningar i er verksamhet och få
även de bäst planerade uppgraderingsplanerna
att spåra ur.
Därför har HP utvecklat tjänsten Windows
Application Transformation Service för
Windows 10. Tjänsten samlar in information
om den fullständiga förteckningen av
Windows-program som används, avgör om
de kan köras i Windows 10 och tar sedan hand
om utformning och genomförande av alla
åtgärder som behövs för program som inte
fungerar. Genom att identifiera potentiella
problemprogram innan migreringen, kan
HP hjälpa till att eliminera risker och
minska störningar.

Tydlig kommunikation och
planering
Innan och under processen, kommer HP
samarbeta med er för att planera alla
nödvändiga aktiviteter, inklusive fastställandet
av eventuella förutsättningar för tjänsten, och
definiera en leveransplan för tjänsten med de
som berörs hos kunden.

Effektiv genomgång av
viktiga program
Efter den inledande planeringen, kommer
vi att distribuera verktyg för att upptäcka
installerade Windows-program och deras
primära användare inom organisationen.
Vi samlar in information om hela listan med
Windows-program som används, och avgör
om de kommer att köras med Windows 10.
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Noggranna tester
HP kommer att genomföra de nödvändiga testerna för att avgöra vilka program som behöver
åtgärdas för att vara kompatibla med Windows 10.

Beskrivning av tjänsten
Funktioner som tillhandahålls enligt denna
HP tjänst inkluderar:
• Tjänsteplanering
• Windows programgenomgång

Programöverföring
Efter identifiering av program med problem kommer att vi utforma erforderliga
webbläsarkonfigurationer och tillhörande konfigurationsfiler för att säkerställa kompatibiliteten.
Sedan kommer HP att utföra den överenskomna testplanen. När de relevanta testerna
framgångsrikt har genomförts, kommer de att diskuteras med er innan installationen planeras.

• Windows programtestning
• Windows programåtgärder

Du kan välja att beställa Windows Application Transformation 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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