Notat

Gjør deg klar for en uanstrengt
overgang til Windows 10
HP konfigurasjon og distribusjon: OS Migration Service for
Windows 10: Onsite, Remote og Remote+
Bytt sømløst til Windows 10-miljøet ved å la HP migrere PC-flåten på det
servicenivået du trenger, enten med en ekstern løsning eller direkte på stedet.

Fordeler du får som en del av denne
tjenesten er:
• Få en problemfri migrering til Windows 10-miljøet
• Forstå tidsplanen og nødvendige ressurser for
gjennomføring av migrasjonen
• Velg leveringsmåten du foretrekker: Onsite,
Remote eller Remote+
• Reduser driftsforstyrrelser under migrasjonen
• Migrer ansatte sømløst til deres nye miljø

Få en sømløs overgang

Onsite migrering

Hver enkel fase i migreringen til et nytt
operativsystem byr på potensielle utfordringer,
og den endelige migreringsfasen, distribusjon
eksternt eller på stedet, er ikke noe unntak.
For å sikre en problemfri distribusjon,
må foretakene sikre seg at infrastruktur og
systemendringer er implementert, at en plan
er på plass, at distribueringen gjennomføres
raskt og effektivt, og at de ansatte enkelt kan
ta i bruk det nye miljøet.

Med Onsite OS-migrering, vil HP sende en
tekniker til arbeidsplassen. Etter at dere har
mottatt nye Windows 10-baserte bilder og
applikasjoner, vil personalet på stedet fysisk
migrere de ansattes PC-er til det nye miljøet.
Vedkommende vil også gi de ansatte en
15-minutters grunnleggende orientering om
det nye operativsystemet.

Det er grunnen til at HP har utviklet
OS Migration Service for Windows 10, med
servicenivåene Onsite, Remote og Remote+
for å migrere dine systemer sømløst til
Microsofts nyeste operativsystem. HP vil
samarbeide med dere i planleggingsfasen
for å vurdere og legge strategi for best mulig
fremgangsmåte, så dere kan velge effektivt
mellom de tre tilgjengelige valgmulighetene.

Remote migrering
HP Remote OS Migration Service bygger også
på vurderings- og strategi-fasen for å fullføre
løsningens tekniske utforming, skape en
fremgangsplan for den tidligere oppbygde
distribusjonsplanen, samt ekstern
gjennomføring av migrasjonsoppgavene.
Resultatet er en komplett migrasjon for avtalt
antall brukere og steder.

Korte trekk | OS Migration Service for Windows 10

Bestill OS Migration
Service for Windows 10
og betal når tjenesten
leveres eller med fleksible
betalingsbetingelser.1

Remote+ migrering

Personlig tilpasset fokus

HP Remote+ OS Migration Service tilbyr et ekstra
lag support-tjeneste i tillegg til Remote OS
Migration Service ved hjelp av en ekspert som
kan bistå dere, enten per telefon eller på stedet,
med alle spørsmål og problemstillinger som
kan oppstå rundt migrasjonen.

Helt til slutt vil HP gjennomføre den avtalte
distribusjonsplanen for produksjon, levert via
Onsite, Remote eller Remote+. For Onsite og
Remote+ vil det i tillegg være en HP-tekniker
eller autorisert serviceleverandør tilgjengelig
enten eksternt eller på stedet for å bistå ved
eventuelle problemer eller spørsmål fra ansatte
vedrørende migrasjonen .

Effektiv planlegging
Tjenesten inkluderer
Arbeid som utføres under denne HP-tjenesten
inkluderer:
• Planlegging
• Forberedelser
• Distribusjonsplan
• Infrastruktur/systemendringer
• Produksjonsdistribusjon: Onsite, Remote
eller Remote+
• Onsite-migrering (kun for Onsite)
• Orientering av sluttbrukere (kun for Onsite)
• Kundegodkjenning

Finn ut mer på
HP vil samarbeide med dere for å skape en
funksjonell spesifikasjonplan som skisserer hp.com/go/configureanddeploy
aktuelle tjenester, prosesser og
konfigurasjonsinnstillinger, i tillegg til at den
hjelper dere med å forstå tidsplanen og
nødvendige ressurser for å fullføre migreringen.
Et "proof of concept" vil validere planen før
produksjonen igangsettes.

Skreddersydd etter deres behov
HPs samarbeid under vurderings- og
strategifasen sikrer at dere får informasjonen
dere trenger for å velge det servicenivået som
dekker behovene deres best. Avhengig av deres
spesifikke krav til miljø og migrasjon, kan dere
velge en leveringsmåte eller en kombinasjon
av de tre servicealternativene.

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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