Esite

Valmistaudu Windows 10:n
vaivattomaan käyttöönottoon
HP-konfigurointi ja käyttöönotto: HP OS Migration Service -palvelu
Windows 10:lle: Onsite, Remote ja Remote+
Siirry Windows 10 -ympäristöön saumattomasti. Anna HP:n hoitaa
tietoteknisen laitekantasi päivitykset haluamallasi palvelutasolla
joko etäyhteydessä tai paikan päällä.

Palvelun etuja lyhyesti:
• Siirry ongelmitta Windows 10 -ympäristöön
• Ymmärrä päivitystyön edellyttämät aikataulut
ja resurssit
• Valitse haluamasi toimitustapa: Onsite, Remote
tai Remote+
• Minimoi päivitystyön aikaiset käyttöhäiriöt
• Siirrä työntekijät saumattomasti uuteen
ympäristöön

Saumaton siirtymä

Onsite-päivitys

Uuteen käyttöjärjestelmään siirryttäessä
ongelmia voi esiintyä missä vaiheessa
tahansa – niin myös päivitysprosessin
viimeisessä vaiheessa, hoidettiinpa sitä
etäyhteydessä tai yrityksen tiloissa.
Ongelmaton toteutus edellyttää, että
yrityksessä varmistetaan infrastruktuurin
ja järjestelmän tarpeelliset muutokset,
suunnitelman noudattaminen sekä nopea
ja tehokas toteutus. Työntekijöiden on voitava
siirtyä uuteen ympäristöön vaivattomasti.

HP:n insinööri tulee paikan päälle yrityksen
toimipisteeseen osana Onsite OS Migration
-palvelua. Kun uudet Windows 10 -levykuvat
(imaget) ja -sovellukset ovat kunnossa,
insinöörimme päivittää työntekijöidesi
tietokoneet fyysisesti uuteen
käyttöympäristöön. Lisäksi hän pitää
työntekijöille 15 minuuttia
kestävän peruskoulutuksen uudesta
käyttöjärjestelmästä.

Tähän tarpeeseen HP on kehittänyt
OS Migration Service -palvelun Windows 10:lle.
Sen Onsite-, Remote- ja Remote+-palvelutasot
varmistavat, että yrityksesi järjestelmät
päivittyvät saumattomasti Microsoftin
uusimpaan käyttöjärjestelmään. HP arvioi
suunnitteluvaiheessa yhdessä kanssasi
parhaan toimintatavan ja strategian, jotta
pystyt valitsemaan kolmesta vaihtoehdosta
sopivimman.

Remote-migraatio
Myös Remote OS Migration Service -palvelussa
hyödynnetään arviointi- ja strategiavaiheessa
tehtyä työtä ratkaisun teknisen suunnittelun
viimeistelemistä, aiemmin laaditun
arkkitehtuurin käyttöönottosuunnitelman
toteutussuunnitelman laatimista ja
etäyhteydessä tapahtuvan päivityksen
suorittamista varten. Lopputuloksena sovittu
määrä käyttäjiä ja toimipisteitä siirretään
onnistuneesti uuteen käyttöympäristöön.

Yhteenveto | OS Migration Service Windows 10:lle

Tilaa OS Migration
Service Windows 10:lle
ja maksa palvelu
toimituksen yhteydessä
tai käytä joustavia
maksutapojamme.1

Remote+-migraatio

Yksilöllistä palvelua

Remote+ OS Migration Service -palvelu tarjoaa
lisätukea Remote OS Migration Service
-palveluun verrattuna. Siihen kuuluu
asiantuntija, joka auttaa sinua puhelimitse
tai paikan päällä päivittämiseen liittyvissä
kysymyksissä ja mahdollisissa ongelmissa.

Lopuksi HP toteuttaa sovitun
käyttöönottosuunnitelman Onsite-, Remotetai Remote+-toimituksena. Onsite- ja
Remote+-vaihtoehdoissa HP:n asiantuntija tai
valtuutettu palveluntarjoaja auttaa lisäksi
etäyhteydessä tai paikan päällä päivittämiseen
liittyvissä ongelmissa ja vastaa työntekijöiden
kysymyksiin.

Tehokas suunnittelu
Palvelun tärkeimmät ominaisuudet
HP-palvelun sisältö:
• Palvelun suunnittelu
• Valmistelu
• Toteutusprojektin suunnittelu

HP laatii yhdessä kanssasi eritellyn
toimintosuunnitelman, jossa määritellään
palvelun laajuus sekä sen sisältämät prosessit
ja konfiguraatioasetukset. Se auttaa sinua
ymmärtämään päivitykseen liittyvät aikataulut
ja tarvittavat resurssit. Suunnitelman
toteutettavuus (POC) osoitetaan ennen
toteutusvaihetta.

Lue lisää osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy

• Infrastruktuurin/järjestelmän muutokset
• Tuotteen käyttöönotto: Onsite, Remote
tai Remote+
• Päivitystyö paikan päällä (vain Onsite)
• Loppukäyttäjän koulutus (vain Onsite)
• Asiakkaan hyväksyntä

Yrityksesi tarpeisiin räätälöity
HP-yhteistyö arvioinnin ja strategian laatimisen
aikana varmistaa, että käytössäsi on tarvittava
tieto. Voit valita tarpeisiisi parhaiten sopivan
palvelutason. Voit jatkaa valitsemasi
toimitustavan käyttöä tai valita minkä tahansa
kolmen palveluvaihtoehdon yhdistelmästä
omien käyttöympäristö- ja
päivitysvaatimustesi mukaan.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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