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Smidig övergång till Windows 10
HP Services
Spara tid och optimera era resurser med expertkonsulter samt designkonfigurations- och driftsättningstjänster från HP. Räkna med oss när
det gäller snabba, aktuella och globalt standardiserade lösningar.

Beredskap
Strategi och bedömning av beredskap
En teknikkonsult från HP kommer till ert
kontor, gör en bedömning av miljön och
planerar hela migreringen.

Applikationsomvandling
och skapande av image

Driftsättningstjänster

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

HP ser till att alla aspekter av migreringen 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 er utnyttja alla
fördelar som Windows 10 erbjuder.

Följande ingår bland annat:
•HP är med er hela vägen: från bedömning
till implementering.
•Tjänster skräddarsys utifrån era behov med hjälp av en
modulär metod.
•Dra nytta av vår globala forskning och behåll fokus på er
kärnverksamhet

Implementering

Förberedelse

Beredskap

Bedömning och strategi för
Windows 10
Uppdatera till Windows 10 enkelt med en
skräddarsydd strategi för smidig övergång
utan att störa er verksamhet.
Vi samlar in den information som behövs
om era hårdvaror och program, samt även
viktig analytisk information om enhets- och
programlandskapet.

Förberedelse

Programomvandlingstjänster
Säkerställ programmens kompatibilitet med
Windows 10.
HP samlar in och analyserar era Windows- och
webbprogram för att besluta om de kan fungera
med Windows 10 och IE11. Sedan sköter vi
design och implementering av alla åtgärder som
kan krävas för program som eventuellt slutar
fungera.

I korthet | Smidig övergång till Windows 10

Tjänst för att designa, bygga
och uppdatera datorimage

Manageringstjänst för
datordriftsättningsprojekt

Skapa enkelt Windows 10-image med hjälp
av HP-expertis.
Förbered för Windows 10 med tjänsten för att
designa, bygga och uppdatera datorimage.
HP-experter håller i en workshop på
plats, och skapar och testar er image eller
etableringslösning, samt uppdaterar1, om så
önskas.

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 er projektledare för att skapa
ett strukturerat driftsättningsschema som
minskar avbrotten för slutanvändarna.

Implementering

Tjänst för inläsning av image
Se till att er image laddas ner på nya
HP-datorer under tillverkningsprocessen.
När ni har validerat en ny Win10-image kan vi
ladda ner den på alla era nya HP-datorer.
Ni kan även förbättra era datorer med
alla andra konfigurationstjänster som
tillgångsmärkning, etikettering, BIOSinställningar och mycket mer.

OS migrationstjänst för
Windows 10 På distans/På
plats

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

Kom igång på
hp.com/go/ConfigureandDeploy

Uppnå en problemfri migrering av den
befintliga datorparken.
HP erbjuder migrering av befintlig datorpark på
plats och/eller på distans, beroende på era
krav.

1

Tjänsterna kan beställas med eller utan uppdateringstjänster.

Registrera för att få uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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