Oversigt

Nem overgang til Windows 10
med HP’s tjenester
HP-konfiguration og -installation
Spar tid og optimer dine ressourcer med ekspertkonsulentbistand samt
design-, konfigurations- og installationstjenester fra HP. Stol på os,
når det gælder hurtige, præcise og standardiserede globale løsninger.

Parathed

Forberedelse

Parathedsevaluering og strategi

Programtransformation
og systembilledopbygning

En teknisk konsulent fra HP kommer på din
adresse og evaluerer hele dit miljø og planlægger
hele overflytningen.

HP vil sikre, at ældre programmer,
browserprogrammer og enhedsbilleder er klar
til overflytning.

Der er bl.a. følgende fordele:
• HP supporterer dig fra start til slut:
fra evaluering til implementering
• Tjenesterne skræddersys efter dine behov
takket være vores modulbaserede tilgang
• Drag fordel af vores globale
tilstedeværelse, og hold fokus på din
egen kerneforretning

Implementering
Installationstjenester
HP vil sikre, at alle dele af din overflytning
implementeres med den rette kombination
af tjenester og sikkerhedsforanstaltninger.

Det kan være overvældende at udrulle et
nyt styresystem. Det forstår HP og leverer
en række tjenester, der hjælper dig til at nyde
godt af alle de fordele, Windows 10 giver dig.

identificerer og evaluerer administrationen.
Herefter udarbejder vi en detaljeret evalueringsog strategirapport for at hjælpe dig med at
tage det næste skridt i overflytningen.

Parathed

Forberedelse

Opdater til Windows 10 på den enkle måde
med en skræddersyet strategi, der giver
en gnidningsløs overgang uden
driftsafbrydelser.
Vi indsamler al den nødvendige information
om hardware, programmer og netværk
såvel som vigtig information om politikker
for enheds- og systemadministration, og vi

Sørg for, at programmerne er kompatible
med Windows 10.
HP indsamler og analyserer dine Windowsog webprogrammer for at afgøre, om de
kan køre på Windows 10 og IE11. Herefter
håndterer vi design, implementering og
tilretning af de programmer, som kan svigte.

HP’s evaluerings- og
strategiservice til Windows 10

HP’s programtransformationstjeneste
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HP’s tjenester til
design og opbygning
af systembilleder
Fokusér på dine kernekompetencer
ved at lade HP designe og konfigurere
Windows 10-operativsystembilleder til
din eksisterende flåde af pc'er.
HP designer dit systembillede i henhold
til dine krav. Efter din godkendelse tester
vi systembilledet og gør det tilgængeligt
på fabrikken eller indlæser det på din
eksisterende pc-flåde.

Implementering

HP’s indlæsningstjeneste
til systembilleder
Du kan få indlæst dit
operativsystembillede på nye HP-pc'er
i produktionsprocessen.
Når dit nye Win10-systembillede er godkendt
af dig, kan vi indlæse det på alle dine nye
pc'er fra HP.
Du kan også styrke dine pc'er med andre
konfigurationstjenester, såsom tagging af
aktiver, BIOS-indstillinger og meget mere.

HP’s projektledelsestjeneste
ved installation af pc'er
Tilbyder koordinering og projektledelse
igennem hele installationsprojektet.
Projektledelse og koordinering fra start
til slut er essentielt for leveringen af
en effektiv hardwareinstallation eller
-overflytning. Med denne serviceydelse
vil en projektleder fra HP arbejde sammen
med din projektledelse for at sikre en
struktureret implementeringsplan, der
forstyrrer slutbrugerne mindst muligt.
Klar, parat, start med Windows 10
+ HP's konfigurations- og
installationsservice.
Lad HP arbejde for din virksomhed i dag,
så du får den bedste Windows 10-oplevelse.
Vi kan hjælpe dig med at håndtere
overflytningen med lethed og hjælpe din
virksomhed med at få mest muligt ud
af de nye sikkerheds-, produktivitetsog administrationsfunktioner både fra
Microsoft og HP.

Kom i gang på
hp.com/go/configureanddeploy

HP’s OS-overflytningstjeneste
til Windows 10 via
fjernadgang eller på stedet
Du får en problemfri overflytning af din
eksisterende pc-flåde.
HP tilbyder overflytning på stedet og/eller
via fjernadgang alt efter dine behov.

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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