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Dynamisk konfigurationstjeneste

Fordele ved tjenesten
• Sørg for, at brugere får en pc, der er
skræddersyet til deres nøjagtige
specifikationer
• Bevar kontrollen over konfigurationsprocessen via opgavesekvenser og
ved at bruge dit foretrukne systemadministrationsværktøj
• Opret forbindelse til en dedikeret server
via en sikker VPN-forbindelse
• Let byrden for it-medarbejderne ved at
minimere den tid, de skal bruge på at
forberede udrulning af nye pc'er

Overblik over tjenesteydelser
Det er en kompliceret og tidskrævende proces for mange organisationer at udrulle nye pc'er.
Ideelt set vil du gerne have realtidskonfiguration på dine enheder op til afsendelse, så de
afspejler de seneste og vigtigste krav, før de ankommer på din adresse. Med HP's dynamiske
konfigurationstjenester kan du nu tage kontrol over konfigurationsprocessen med det
systemadministrationsværktøj, du foretrækker.
Dynamisk konfiguration giver dig mulighed for at udvide dit systembilledmiljø til at omfatte
HP's fabrikker og forberedelsescentre via en sikker VPN-forbindelse – så du kan kontrollere
centrale konfigurationsaktiviteter på nye pc’er helt op til afsendelsestidspunktet, inklusive
systembilleder, programmer, domænetilslutning, HDD-kryptering, BIOS-indstillinger og
tilpasning af slutbrugerenheder.

Største fordele
Overblik over fordele ved
tjenesten
• Omfattende tilpasning af nye pc'er,
før de forlader HP's fabrikker, inklusive:
• Skræddersyede systembilleder
• Programmer

Dynamisk konfiguration i realtid af nye pc'er
Gennem dynamisk konfiguration i realtid helt op til afsendelse kan du tilbyde hver enkelt
slutbruger en pc, der er konfigureret til deres nøjagtige specifikationer – inklusive de seneste
og vigtigste systembilleder, programmer og indstillinger.
En sikker forbindelse til HP
Du får en sikker VPN-forbindelse til en dedikeret server hos HP, så du kan anvende dine egne
skræddersyede opgavesekvenser til at konfigurere nye enheder, før de forlader fabrikken.

• Domænetilslutning
• HDD-kryptering
• BIOS-indstillinger
• Slutbrugertilpasning
• Opfyld hver enkelt brugers individuelle
behov med dynamisk konfigurerede pc'er

Fuld kontrol
Bevar kontrollen over en automatisk konfigurationsproces, der lader dig udnytte branchens
standardinstallationsværktøjer, inklusive Microsoft SCCM, Symantec Altiris og LANDesk, til at
konfigurere dine enheder.
Let byrden for it-afdelingen
Du kan reducere den tid, der skal bruges på at forberede pc'er til dine slutbrugere, idet dine
pc'er ankommer fuldt konfigureret og skræddersyet til hver enkelt slutbruger.
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Funktion

Specifikationer

Verdensomspændende

Dynamisk konfiguration bliver tilbudt i hele verden
og har bevist sit værd i store virksomheder inden for
forskellige brancher og sektorer, inklusive den offentlige
sektor, bank- og finanssektoren samt forsikringsbranchen.
De fleste kommercielle HP-produkter understøttes.

Omfattende tilpasning

Fuld kontrol over konfiguration og udrulning af nye pc'er,
inklusive:
• Systembilleder
• Programmer
• Domænetilmelding
• Harddiskkryptering
• BIOS-indstillinger
• Slutbrugertilpasning

Kontrolcenter

Med HP's kontrolcenter får du mange års ekspertise og
erfaring med opsætning og administration af projekter
inden for dynamiske konfigurationstjenester.
Det sikrer dig den mest optimerede, gnidningsløse
og automatiserede oplevelse i branchen.

Dynamisk konfiguration − tekniske eksperter

Du arbejder sammen med tekniske medarbejdere fra
dynamisk konfiguration hele vejen igennem for at sikre,
at dine konfigurationskrav bliver forstået, og at dine
projekter fungerer efter hensigten. Deres tjenester
omfatter:
• Fungere som primær kontaktperson
• Udtænke de tekniske aspekter af tjenesterne og
identificere HP's og dit ansvar
• Udstyre HP's kontrolcenter med en detaljeret
beskrivelse af administrationsopgaver
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Leveringsspecifikationer
HP’s ansvar
• En teknisk ekspert fra dynamisk konfiguration
vil hjælpe med at kortlægge dine behov og
fungere som din primære kontaktperson
og overvåge projektet.
• HP skaber et specifikt delnummer for hver
hardwarekonfiguration, der inkluderer
dynamisk konfigurationstjenste
• HP sikrer, at der etableres internetforbindelse
på HP's adresser
• Du modtager en statisk IP-adresse og
bliver tildelt et virtuelt sted på en hosted
Windows-server fra HP
• De hardwareenheder, du ønsker at
konfigurere dynamisk, bliver opbygget
på basis af den købsordre, du afgiver
• Enheder bliver forbundet til en server,
der kontrollerer konfigurationsprocessen
med din SCCM-, Altiris- eller LANDeskopgavesekvens
• HP opretter scripts, der lægger relevante
data fra enheden, såsom serienummer og
MAC-adresse, i din SQL-tabel
• Komplet konfigurerede pc'er, der er tilpasset
til hver enkelt bruger, bliver afsendt til din
adresse
Kundens ansvar
• Efter at du har besluttet dig for at købe denne
tjeneste, deltager du i projektplanlægningsog statusmøder
• Du skal stille en router til rådighed til at
etablere en netværksforbindelse

• Du har ansvaret for licensaftalen på Windowsserveren, installation og konfiguration
af SCCM-serveren, opsætning og tildeling
af læse-/skrive-adgang til SQL-tabellen,
så oplysninger kan passere til og fra HP,
skabe tilpassede opgavesekvenser på
SCCM-serveren for indsamling af information
fra SQL-tabellen og installation af
systembilleder og programpakker
• Det vil blive krævet, at du konfigurerer
VPN-routeren, så den opretter forbindelse
til dit netværk ved hjælp af den statiske
IP-adresse, sender VPN-routeren til den
adresse, hvor der skal være netadgang til
dynamisk konfiguration, og håndterer dit
netværks sikkerhed/firewall
• Der kræves en separat købsordre for hver
udrulning. Du skal også levere et regneark
med oplysninger om brugere og adresser
med konfigurationsinstruktioner på
enhedsniveau
• Gennem den sikre VPN-forbindelse får du
mulighed for at sende live-systembilleder,
programmer, domænetilslutning m.m. fra
dit netværk til dine nye pc'er i HP's fabrikker
eller forberedelsescentre

Dækning
Hovedparten af den kommercielle hardware
fra HP understøttes af den dynamisk
konfigurationstjeneste. Denne tjeneste er
tilgængelig i de fleste lande.

Vilkår og betingelser
Du finder en komplet liste i vilkår og
betingelser.

Yderligere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om dynamisk
konfiguration samt andre relaterede tjenester
fra HP ved at kontakte din foretrukne lokale
forhandler eller salgsrepræsentant fra HP.
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Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
HP-tjenester er underlagt gældende HP-vilkår og -betingelser, som kunden får på købstidspunktet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder
i henhold til gældende lokale love, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af HP's vilkår og betingelser for serviceydelsen eller HP's begrænsede
garanti, der følger med et HP-produkt.
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angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
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