Overzicht

Een vlotte overgang naar
Windows 10 met HP services
HP configuratie- en uitrolservices
Win tijd en optimaliseer uw middelen met deskundige advies-, ontwerp-,
configuratie- en implementatiediensten van HP. Vertrouw op ons voor
een snelle, accurate en wereldwijd gestandaardiseerde oplossing.

Gereedheid
Evaluatie en strategie
Uw technisch HP adviseur komt bij u op locatie
om uw omgeving te evalueren en uw hele
migratie te plannen.

Voorbereiding
Applicatietransformatie
en samenstelling van image
HP zorgt ervoor dat bestaande applicaties,
applicaties die in een browser draaien en
device-images gereed zijn voor migratie.

De implementatie van een gloednieuw
besturingssysteem kan de nodige voeten
in de aarde hebben. HP begrijpt dat en heeft
daarom een keur aan services om u te helpen
alles te ontdekken wat Windows 10 te
bieden heeft.
Een greep uit de voordelen:
• HP staat u van begin tot eind bij,
van evaluatie tot implementatie
• Met onze modulaire aanpak stemmen
we de dienstverlening perfect af op uw
behoeften
• U profiteert van onze internationale
aanwezigheid en blijft zelf gefocust
op uw kernactiviteiten

Gereedheid

HP Assessment and
Strategy Service voor
Windows 10
Kies voor een soepele update naar
Windows 10 met een strategie op maat en
zonder onderbrekingen.
Wij verzamelen informatie over uw hardware,
applicaties en netwerk, evenals belangrijke
beleidsinformatie over het apparaat- en

Implementatie
Uitrolservices
HP zorgt ervoor dat alle aspecten van uw
migratie worden geïmplementeerd met de
juiste services en beveiliging.

systeembeheer en identiteits- en
toegangsbeheer. Daarna stellen we een
gedetailleerde evaluatie en strategie op om u te
helpen bij de volgende stappen in uw migratie.

Voorbereiding

HP Application
Transformation Services
Compatibele applicaties bij gebruik van
Windows 10.
HP verzamelt en analyseert uw Windows- en
webapplicaties om na te gaan of ze goed
zullen werken onder Windows 10 en
Internet Explorer 11. Daarna zorgen we voor
het ontwerp en de implementatie van alle
eventueel benodigde aanpassingen.

Overzicht | Een vlotte overgang naar Windows 10 met HP services

HP Image Design & Build
Services

HP PC Deployment Project
Management Service

Laat de Windows 10-images voor uw
nieuwe of bestaande pc's ontwerpen en
samenstellen door HP, zodat u uw aandacht
kunt houden bij uw kernactiviteiten.
HP ontwerpt uw image volgens uw behoeften.
Na validatie door u testen we uw image en
zorgen we ervoor dat uw image beschikbaar
is in de fabriek of wordt voorgeladen op uw
bestaande pc's.

Coördinatie en projectmanagement voor
het hele implementatieproject.
Bij het uitrollen van pc's en het goed installeren
of migreren van alle hardware is het belangrijk
dat het hele project van a tot z perfect wordt
gecoördineerd. Deze service houdt in dat een
projectmanager van HP samen met uw eigen
projectmanager een gestructureerd schema
opstelt om de gebruikers zo min mogelijk te
storen.

Implementatie

Klaar voor de start met Windows 10 en
HP configuratie- en implementatieservices.
Laat HP het werk doen voor uw bedrijf, voor
de beste Windows 10-ervaring. Wij zorgen
voor een soepele migratie en laten uw bedrijf
optimaal profiteren van de nieuwe beveiliging,
productiviteit en beheerfunctionaliteit van
Microsoft en HP.

HP Image Load Service
Laat uw image op uw nieuwe HP pc's laden
tijdens de productie.
Nadat u uw nieuwe Windows 10-image heeft
gevalideerd, kunnen wij het op al uw nieuwe
HP pc's laden.
U kunt uw pc's ook laten aanpassen met
andere configuratieservices, zoals asset
tagging, labelling of door u gewenste
BIOS-instellingen.

Ga meteen aan de slag op
hp.com/go/configureanddeploy

HP Remote/Onsite
OS Migration Service voor
Windows 10
Een probleemloze migratie voor uw
bestaande pc's.
HP biedt onsite en/of remote migratie van uw
bestaande pc's, afhankelijk van uw behoeften.

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