Notat

Uproblematisk overgang til
Windows 10 med HP-tjenester
HP konfigurasjon og distribusjon
Spar tid og optimaliser resursene deres med eksperttjenester innen
konsultasjon, design, konfigurering og distribusjon fra HP. Stol på at
vi leverer raske, nøyaktige og globalt standardiserte løsninger.

Beredskap

Forberedelse

Implementering

Beredskapsvurdering og -strategi

Programendring og bildebygging

Distribusjon

Deres tekniske konsulent fra HP vil komme til
arbeidsplassen, vurdere miljøet og planlegge
hele migrasjonen.

HP vil sikre at dine eksisterende programmer,
nettleser-programmer og enhetsbilder er klare
for migrasjon.

HP sikrer dere at alle aspekter av migrasjonen
blir implementert med riktig tjenestespekter
og sikkerhetskrav.

Det kan føles skremmende å introdusere et
helt nytt operativsystem. HP skjønner dette
og leverer et bredt spekter av tjenester for
å hjelpe dere med å utnytte alle fordelene
med Windows 10 til fulle.
Fordelene er:
• HP støtter dere hele veien: fra vurdering
til implementering
• Tjenestene er skreddersydde for deres
behov, takket være en modulbasert vinkling
• Bruk fordelen som ligger i vår globale
rekkevidde og forbli fokusert på
kjernevirksomheten deres

Beredskap

HP vurderings- og
strategitjeneste
for Windows 10
Oppgrader til Windows 10 på den enkle måten,
med en kundetilpasset strategi for sømløs
overgang uten at det forstyrrer bedriften.
Som del av tjenesten samler vi nødvendig
informasjon om maskinvaren, applikasjoner
og nettverk, samt nøkkelinformasjon angående
enhets- og systemadministrasjon, identitets-

og tilgangsadministrasjon. Deretter lager vi
en detaljert vurderings- og strategirapport
for å hjelpe dere med å avgjøre hva som skal
være neste steg av migrasjonen.

Forberedelse

HP programendring
Sørg for at programmer er kompatible
med Windows 10
HP vil innhente informasjon om og analysere
Windows- og web-programmene deres
for å avgjøre om de vil kunne brukes uten
problemer på Windows 10 og IE11. Deretter
tar vi oss av design og implementering av alle
tiltak som er nødvendige for programmer
hvor det kan oppstå feil.
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HP bildedesign og -bygging
Ta ikke fokuset vekk fra dine
kjerneaktiviteter – la HP designe og
konfigurere Windows 10-bilder for din
nye eller eksisterende PC-flåte.
HP vil designe bildet i henhold til deres krav.
Etter at dere har validert det, vil vi teste bildet
deres og gjøre det tilgjengelig for fabrikken,
eller laste det på deres eksisterende PC-flåte.

Implementering

HP Bildelasting
Last bildet deres opp på nye HP PC-er under
produksjonsprosessen
Etter at deres nye Win10-bilde er validert av
dere, kan vi laste det opp på alle nye HP PC-er.
Dere kan også bygge ut PC-ene deres med alle
andre konfigurasjoner som merking av
eiendeler, etikettering, BIOS-innstillinger
og mer.

HP OS Migration Service
for Windows 10: Onsite og
Remote

HP Tjenester for
prosjektadministrasjon
av PC-distribusjon
Sørger for koordinering og prosjektledelse
gjennom hele distribusjonsprosjektet.
Prosjektkoordinasjon, som inngår
i distribusjonsprosessen fra start til slutt,
er viktig for effektiv installasjon eller migrering
av maskinvare. Med denne tjenesten vil en
prosjektleder fra HP jobbe med prosjektlederen
i din bedrift, for i samarbeid å etablere en
strukturert tidsplan for distribusjon som gir
minst mulig tidstap for sluttbrukerne.
Klar, ferdig, gå med Windows 10 og
HP konfigurasjons- og distribusjonstjenester.
Sett HP i arbeid for deres bedrift i dag for den
beste Windows 10-opplevelsen. Vi kan hjelpe
dere å styre migrasjonen enkelt og hjelpe
bedriften deres med å få mest mulig ut av
ny sikkerhet, produktivitet og anvendbare
funksjoner fra både Microsoft og HP.

Kom i gang på
hp.com/go/configureanddeploy

Få en problemfri migrasjon fra den
eksisterende PC-flåten.
HP tilbyr migrasjon av den eksisterende
PC-flåte på stedet eller eksternt, avhengig
av deres krav.

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