I korthet

Smidig övergång till Windows 10
med HPs tjänster
HP Konfiguration och driftsättning
Spara tid och optimera dina resurser med expertkonsulter,
konfigurations- och driftsättningstjänster från HP. Räkna med oss
när det gäller snabba, aktuella och globalt standardiserade lösningar.

Beredskap

Förberedelse

Implementering

Strategi och bedömning av beredskap

Programöverföring
och systemavbildning

Tjänster för driftsättning

En teknikkonsult från HP kommer till ditt kontor,
gör en bedömning av miljön och planerar hela
migreringen.

HP kommer att se till att dina gamla program,
webbläsarprogram och enhetsavbildningar
är klara för migrering.

HP ser till att alla aspekter i migrering
implementeras med rätt uppsättning tjänster
och säkerhetskrav.

Att gå över till ett helt nytt operativsystem
kan vara skrämmande. HP förstår det och
erbjuder en mängd tjänster för att hjälpa
dig utnyttja alla fördelar som Windows 10
erbjuder.
Du får bland annat följande fördelar:
• HP ger stöd från början till slut, från
bedömning till implementering
• Tjänsterna skräddarsys efter dina behov
tack vare ett modulsystem
• Utnyttja vår globala närvaro och
fokusera på din kärnverksamhet

Beredskap

HP Bedömnings- och
strategitjänst för Windows 10
Uppdatera till Windows 10 på ett enkelt sätt
med en skräddarsydd strategi för att göra
en smidig övergång utan att störa din
verksamhet.
Vi kommer att samla in den information som
behövs om din hårdvara, dina applikationer
och ditt nätverk, likaså viktig policyinformation
om enhets- och systemhantering och
identitets- och tillgångshantering.

Sedan producerar vi en detaljerad
bedömnings- och strategirapport för
att hjälpa dig besluta om nästa steg för
migreringen.

Förberedelse

HP Programöverföringstjänster
Säkerställ programmens kompatibilitet
med Windows 10.
HP samlar in och analyserar dina Windowsoch webbprogram för att besluta om de kan
fungera problemfritt med Windows 10 och IE11.
Sedan sköter vi design och implementering av
alla åtgärder som kan krävas för applikationer
som slutar fungera.
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HP Tjänster för design och
konfigurering av avbildning

HP Hanteringstjänst
för datordriftsättning

Fortsätt fokusera på kärnverksamheten
genom att låta HP designa och konfigurera
Windows 10-avbildningar för din nya eller
befintliga datorpark.
HP designar din avbildning enligt dina krav.
Efter validering, testar vi avbildningen och
gör den tillgänglig för fabriken eller laddar
ner den på din befintliga datorpark.

Tillhandahåller koordination och
projektledning genom hela
driftsättningsprojektet.
Som en del av datordriftsättningsprocessen
är koordinering av projektet hela vägen
mycket viktigt för att ge en effektiv
hårdvaruinstallation eller migrering. Den här
tjänsten innebär att en projektledare från HP
samarbetar med din projektledare för att
skapa ett strukturerat driftsättningsschema
som minskar avbrotten för slutanvändarna.

Implementering

HP Tjänst för nedladdning
av avbildning
Se till att din avbildning laddas ned på nya
HP-datorer under tillverkningsprocessen.
När du har validerat den nya Win10avbildningen, kan vi ladda ner den på alla
dina nya HP-datorer.
Du kan även förbättra dina datorer med
alla andra konfigurationstjänster som
tillgångsmärkning, etikettering, BIOSinställningar och mycket mer.

Klara, färdiga, gå med Windows 10 och HPs
konfigurations- och driftsättningstjänster.
Sätt HP i arbete för ditt företag idag för att få
den bästa Windows 10-upplevelsen. Vi kan
hjälpa dig hantera hela migreringen enkelt,
och hjälpa ditt företag att få ut det mesta när
det gäller nya säkerhets-, produktivitets- och
hanteringstjänster från både Microsoft och HP.

Kom igång på
hp.com/go/configureanddeploy

HP OS migrationstjänst
för Windows 10 På
distans/På plats
Uppnå en problemfri migrering av den
befintliga datorparken.
HP erbjuder migrering av befintlig datorpark
på plats och/eller på distans, beroende på
dina krav.

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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