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Apua PC-käyttöönottoon
PC-käyttöönoton projektinhallintapalvelut
Ota asiantuntijoista koostuva projektihallintatiimi avuksesi
ja varmista PC-käyttöönoton onnistuminen.

Kun hankit palvelun,
HP:n projektihallintatiimi:
• Kartoittaa tarpeesi
• Arvioi projektin laajuuden
• Varmistaa asennuspaikan
• Valvoo käyttöönottoa
• Koordinoi vanhan laitteiston poistamisen

Helppo PC-käyttöönotto

Esikäyttöönotto

Uuden PC-laitekannan hankkiminen on
useimmille yrityksille haasteellinen tehtävä.
Nyt voit varmistaa, että tarpeesi tulevat
katetuksi tehokkaimmalla mahdollisella
tavalla, kun asiantuntijamme ovat apunasi.
PC-käyttöönoton projektinhallintapalvelujen
avulla voit varmistaa, että PC-käyttöönotto
tapahtuu onnistuneesti ja saumattomasti.
Pätevien projektipäälliköiden tiimi käyttää
uusimpia projektihallinnan työkaluja ja
räätälöi ja toteuttaa yrityksellesi tehdyn
suunnitelman.

Voit olla huoletta: HP-projektipäällikkösi
ymmärtää asennuksesi ja vaatimuksesi
täysin. Hän käyttää uusimpia työkaluja
ympäristöarvion tekemiseen ja antaa sinulle:

Hoidamme kaiken mahdollisimman pienillä
keskeytyksillä. Arvioimme projektin laajuuden,
valvomme käyttöönoton ja jopa koordinoimme
vanhojen laitteiden poistamisen.

• Arvion projektin laajuudesta, sisältäen
laitekonfiguraatiot ja muissa tiloissa olevien
toimintojen vaatimukset

• Arvion siitä, miten valmis yrityksesi
on käyttöönottoon ja mahdolliseen
migraatioon
• Yksityiskohdat siitä, mitä menetelmiä,
prosesseja ja työkaluja tarvitaan
käyttöönoton hallintaan, niin että
käyttäjäkokemus säilyy samanlaisena
kaikkialla maailmassa

• Varmistuksen siitä, että virransyöttö,
verkkoyhteydet, työtilat ja muut tarvittavat
tekijät soveltuvat käyttöönottoon
• Yksityiskohtaisen käyttöönottosuunnitelman,
jossa todetaan selkeästi, mitä saumattomin
mahdollinen käyttöönotto vaatii

Esite | PC-käyttöönoton projektinhallintapalvelut

Käyttöönotto
Kun suunnitelma on valmis, käyttöönotto
voi alkaa. Mitä tämä vaatii sinulta? Ei yhtään
mitään. Voit istahtaa rauhassa ja nauttia
tiedosta, että käyttöönotto tapahtuu ilman
ongelmia. Koulutettu henkilöstömme valvoo
kaikkea. Käyttöönoton ollessa käynnissä
voit seurata sen etenemistä reaaliaikaiseen
tietoon pohjautuen.

Saatavana useimmille HP-laitteille
PC-käyttöönoton projektinhallintapalveluja voi käyttää
kaikille seuraaville kaupallisille laitteille:

Kannettavat tietokoneet

Tabletit

Pöytäkoneet

Thin client -laitteet

Työasemat

Vähittäiskaupan
kassajärjestelmät
(RPOS)

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/deploy

Kytketyt lisälaitteet,
kuten näytöt, telakat,
näppäimistöt ja hiiret

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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