Esite

Päivitä saumattomasti Windows 10:een
HP:n palvelujen avulla
HP:n konfigurointi ja käyttöönotto
HP:n konsultointi-, suunnittelu-, konfigurointi- ja käyttöönottopalvelut
säästävät aikaasi ja auttavat optimoimaan yrityksesi resursseja.
Meiltä saat nopeat ja täsmälliset ratkaisut, jotka toimivat luotettavasti
kaikkialla maailmassa.

Valmiudet

Valmistelu

Toteutus

Valmiuksien arviointi ja strategia

Sovellusten muuttaminen
ja levykuvat (imaget)

Käyttöönottopalvelut

HP:n tekninen neuvonantaja tulee yritykseesi,
arvioi IT-ympäristösi ja suunnittelee koko
siirtymisprosessin.

HP varmistaa, että käytettävät ohjelmistot,
selainsovellukset ja laitteiden levykuvat (imaget)
ovat valmiina päivitykseen.

HP varmistaa, että järjestelmäpäivitys
toteutetaan kaiken kaikkiaan tarvittavassa
laajuudessa ja tietoturvavaatimusten mukaisesti.

Siirtyminen upouuteen käyttöjärjestelmään
voi olla tuskallista. HP tietää sen.
Laajan palveluvalikoimamme ansiosta
pääset nauttimaan kaikista hyödyistä,
joita Windows 10 tarjoaa.
Palvelujen etuja:
• HP on tukenasi alusta loppuun – arvioinnista
toteutukseen.
• Moduulipohjaiset palvelut mukautuvat joustavasti
yrityksesi tarpeisiin.
• Voit luottaa apuumme kaikkialla maailmassa
ja keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Valmiudet

HP:n arviointi- ja
strategiapalvelu
Windows 10:lle
Päivitä Windows 10:een helposti ja
saumattomasti räätälöidyllä strategialla,
joka ei häiritse liiketoimintaasi.
Keräämme tarvittavat tiedot yrityksesi
laitteistoista, sovelluksista ja verkosta sekä
avaintiedot laite- ja järjestelmänhallinnan sekä
identiteettien ja käyttöoikeuksien hallinnan
käytännöistä.

Niiden perusteella laadimme yksityiskohtaisen
arvion ja strategisen muistion, jotka auttavat
yritystäsi järjestelmäpäivitystä koskevassa
päätöksenteossa.

Valmistelu

HP:n sovellusten
muutospalvelut
Varmista sovellusten yhteensopivuus
Windows 10:n kanssa.
HP koostaa tiedot yrityksesi Windows- ja
verkkosovelluksista ja arvioi, miten ne toimivat
Windows 10- ja IE11-ympäristössä.
Jos odotettavissa on ongelmia joidenkin
sovellusten kanssa, vastaamme tarvittavien
korjaustoimien suunnittelusta ja toteutuksesta.
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HP Image Design & Build
-palvelu

HP:n PC-käyttöönoton
projektinhallintapalvelut

Anna HP:n suunnitella ja tehdä Windows 10
-levykuvat eli imaget uusille tai nykyisille
tietokoneillesi, jotta voit itse keskittyä
tärkeämpiin asioihin.
HP suunnittelee levykuvat yrityksesi tarpeiden
mukaisesti. Hyväksyntäsi jälkeen testaamme
levykuvia ja toimitamme ne asennettavaksi
tehtaalle tai lataamme ne yrityksesi vanhoille
tietokoneille.

Vastaamme koordinoinnista ja
projektinhallinnasta koko
käyttöönottovaiheen ajan.
Projektin koordinointi alusta loppuun on
keskeinen osa PC-käyttöönottoa, koska
sillä varmistetaan laitteistoasennuksen
tehokkuus. Palvelun ohessa HP:n
projektipäällikkö suunnittelee jäsennellyn
käyttöönottoaikataulun yhdessä yrityksesi
projektipäällikön kanssa, jotta loppukäyttäjille
aiheutuvat häiriöt voidaan minimoida.

Toteutus

HP Image Load -palvelu
Levykuvat voi ladata uusille HP-tietokoneille
tehtaalla.
Kun olet hyväksynyt uuden Windows 10
-levykuvan, voimme ladata sen kaikille uusille
HP-tietokoneillesi.
Voit hyödyntää myös muita
konfigurointipalveluitamme,
kuten laitemerkintöjä, etiketöintiä ja
BIOS-asetusten tekemistä.

HP:n Windows 10 -konfigurointi- ja
käyttöönottopalvelut tuovat tulosta.
Pane HP töihin yrityksesi hyväksi jo tänään,
jotta pääset hyötymään Windows 10:n monista
eduista. Autamme yritystäsi saumattomassa
siirtymisessä uuteen järjestelmään, jotta
saisit ilon irti sekä HP:n että Microsoftin
uusista tietoturva-, tuottavuus- ja
hallintaominaisuuksista.

Lähde liikkeelle osoitteesta
hp.com/go/configureanddeploy

HP OS Migration Service
-palvelu Windows 10:lle
etäyhteydessä tai paikan
päällä
Päivitä vanhat tietokoneesi uuteen
käyttöjärjestelmään mutkattomasti.
HP tarjoaa niille päivityspalvelua sekä paikan
päällä että etäyhteyden välityksellä yrityksesi
vaatimusten mukaisesti.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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