Overzicht

Extra hulp bij de uitrol
van uw pc's
Projectmanagement voor de uitrol van pc's
Maak van de uitrol van uw pc's een succes: kies voor
projectmanagement op maat door een team van experts.

Deze service houdt in dat een
projectmanagementteam van HP:
• nagaat wat uw eisen en wensen zijn;
• bepaalt hoe ver het project moet gaan
(de scope);
• controleert of uw locatie goed is voorbereid;
• toezicht houdt op de uitrol;
• het uit bedrijf nemen van uw oude
apparatuur coördineert.

Moeiteloze uitrol van pc's

Voorbereiding

Voor veel bedrijven is het vernieuwen
van het computerpark een hele opgave.
Met een beetje hulp van onze experts zorgt
u dat uw specifieke eisen en wensen op de
meest efficiënte manier worden ingevuld.
Ons projectmanagement zorgt voor een
geslaagde, naadloze uitrol van uw pc's. Met
de meest recente projectmanagementtools
stellen onze deskundige projectmanagers
een compleet plan op voor uw bedrijf.

Uw HP projectmanager gebruikt
geavanceerde tools om uw installatie
en uw behoeften te leren kennen. Aan
de hand van deze evaluatie weet u:

Wij zorgen overal voor met een minimum
aan onderbrekingen: van het bepalen van
de scope tot en met het coördineren van de
implementatie en het uit bedrijf nemen van
uw oude hardware.

• wat de scope van het project wordt, inclusief
hardwareconfiguratie en mogelijk benodigde
externe verzamelplaatsen;

• in welke mate uw bedrijf is voorbereid
op de implementatie en mogelijke migratie;
• welke methodologie, processen en
tools nodig zijn voor het beheer van
uw implementatie, zodat u wereldwijd
dezelfde gebruikerservaring krijgt;

• of de stroomvoorziening,
netwerkverbindingen, werkomgeving
en diverse andere zaken toereikend zijn
voor de implementatie;
• wat het gedetailleerde implementatieplan
wordt, dus wat er moet gebeuren om een
soepele uitrol mogelijk te maken.
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Uitrol
Zodra uw implementatieplan een feit is, komt
de eigenlijke uitrol. Wat moet u hiervoor doen?
Niets. U kunt gewoon rustig afwachten in de
wetenschap dat uw implementatie moeiteloos
verloopt. Onze speciaal opgeleide mensen
zorgen immers overal voor. En terwijl zij hard
aan het werk zijn voor u, heeft u wel inzicht
in gegevens over de vordering van het project.

Beschikbaar voor de meeste HP apparaten
Projectmanagement voor de uitrol van pc's is mogelijk
voor de volgende commerciële apparaten:

Notebooks

Tablets

Desktops

Thin clients

Workstations

Retail Point-of-Salessystemen (RPOS)

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/deploy

Aangesloten randapparaten,
zoals monitoren, dockingstations,
toetsenborden en muizen

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