Overzicht

De juiste voorbereiding voor een
soepele Windows 10-implementatie
HP configuratie- en uitrolservices: OS Migration Service
voor Windows 10: Onsite, Remote en Remote+
Laat uw pc's migreren door HP, in de door u gewenste variant (van remote
tot rechtstreeks onsite), en stap naadloos over op Windows 10.

De voordelen van deze service voor u:
• Een probleemloze migratie naar Windows 10
• Inzicht in het tijdschema van de migratie en de
middelen die daarvoor nodig zijn
• Keuze uit verschillende varianten: Onsite, Remote
of Remote+
• Minder onderbreking in de bedrijfsvoering tijdens
de migratie
• Naadloze migratie van medewerkers naar hun
nieuwe omgeving

Naadloze upgrade

Onsite

Elke fase van de migratie naar een nieuw
besturingssysteem brengt uitdagingen met
zich mee. En dat geldt zeker voor de laatste
migratiefase: de on- of offsite-implementatie.
Om een probleemloze implementatie mogelijk
te maken moeten bedrijven ervoor zorgen dat
de juiste veranderingen worden doorgevoerd
in hun infrastructuur en systemen, dat plannen
worden opgesteld, dat de implementatie snel
en doeltreffend wordt uitgevoerd en dat
medewerkers zich snel thuis voelen in de
nieuwe omgeving.

Onsite wil zeggen dat HP iemand naar
u toestuurt. Nadat u uw nieuwe
Windows 10-image en applicaties hebt
gekregen, zorgt deze persoon bij u op locatie
voor de fysieke migratie van de computer van
uw medewerkers naar de nieuwe omgeving.
Hij of zij geeft uw medewerkers ook een
basistraining van 15 minuten over het nieuwe
besturingssysteem.

Daarom heeft HP de OS Migration Service voor
Windows 10 ontwikkeld. De drie verschillende
varianten waarin deze service wordt
aangeboden, Onsite, Remote en Remote+,
maken een naadloze migratie van uw systemen
mogelijk naar het nieuwste besturingssysteem
van Microsoft. Tijdens de planningsfase
bepaalt HP in nauw overleg met u wat de beste
benadering is, zodat u de juiste keuze kunt
maken wat de drie opties betreft.

Remote
Remote borduurt voort op de evaluatie- en
strategiefase en resulteert in een technisch
ontwerp, een uitvoeringsplan voor het
eerder opgestelde plan voor de
implementatiearchitectuur en op afstand
uitgevoerde migratietaken. De migratie wordt
uitgevoerd voor het afgesproken aantal
gebruikers en locaties.
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Bestel de OS Migration
Service voor Windows 10
en betaal op het moment
van uitvoering of in
flexibele termijnen.1

Remote+

Gepersonaliseerde aandacht

Remote+ biedt een extra ondersteuningslaag
boven op de normale Remote-variant in de
vorm van toegang tot een expert die u ofwel
telefonisch ofwel ter plaatse kan helpen bij
vragen of problemen in verband met de
migratie.

De laatste stap is dat HP het overeengekomen
implementatieplan uitvoert in de gekozen
variant, Onsite, Remote of Remote+. Bij Onsite
en Remote+ is er bovendien een HP engineer
of geautoriseerd aanbieder van diensten die
ofwel op afstand of lokaal beschikbaar is om
hulp te verlenen bij problemen of vragen van
medewerkers over de migratie.

Doeltreffende planning
Kenmerken van de service
Deze HP service omvat:
• Serviceplanning
• Voorbereiding
• Projectplan voor de implementatie

HP stelt in overleg met u een functioneel
specificatieplan op met daarin een overzicht
van de scope, processen en configuratieinstellingen. HP maakt het tijdschema duidelijk
en welke middelen nodig zijn voor de migratie.
Het plan wordt bevestigd door middel van
een 'proof of concept' voorafgaand aan de
implementatie in de productieomgeving.

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

• Aanpassing van infrastructuur/systeem
• Implementatie: Onsite, Remote of Remote+
• Migratie ter plekke (alleen bij Onsite)
• Oriëntatie voor eindgebruikers (alleen
bij Onsite)
• Acceptatie door klant

Afgestemd op uw behoeften
De samenwerking met HP tijdens de evaluatieen strategiefase zorgt ervoor dat u over alle
informatie beschikt om de servicevariant te
kiezen die voor u het meest geschikt is.
Afhankelijk van uw specifieke omgeving en
migratiebehoeften kunt u er ook voor kiezen
om de drie varianten te combineren.

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