Datablad

Dynamisk konfigurationsservice

Servicefordele
• Sikrer, at slutbrugerne får pc-produkter,
der er skræddersyet til deres nøjagtige
specifikationer
• Bevar kontrollen over
konfigurationsprocessen
vha. opgavesekvenser og et
systemadministrationsværktøj efter dit
valg.
• Tilslutning til en dedikeret server via et
sikkert VPN.
• Let byrden for it-medarbejderne ved at
minimere den tid, de skal bruge på at
forberede udrulning af nye pc'er.

Serviceoversigt
Udrulning af nye pc’er kan være vanskeligt og tidskrævende for mange virksomheder.
Ideelt set ville du gerne have dine enheder konfigureret i realtid helt op til afsendelse fra
fabrikken, så du er sikker på, at de lever op til de seneste og allerstrengeste krav, inden
de modtages i virksomheden. Nu kan du få kontrol over konfigurationsprocessen vha.
et systemadministrationsværktøj helt efter eget valg ved at benytte HP's dynamiske
konfigurationsservice.
Dynamisk konfigurationsservice giver dig mulighed for at udvide dit billedbehandlingsmiljø til
at omfatte HP's fabrikker og forberedelsescentre gennem en sikker VPN-forbindelse – så du får
direkte kontrol over centrale konfigurationsaktiviteter på din nye pc, før den bliver afsendt. Dette
omfatter systembilleder, programmer, domænetilslutning, HDD-kryptering, BIOS-indstillinger og
enhedspersonalisering efter den enkelte slutbruger.

Vigtigste fordele
Overblik over fordele ved
serviceydelsen
• Omfattende tilpasning af nye pc'er, før
de forlader HP's fabrikker, inklusive:
• Brugertilpassede billeder
• Anvendelsesområder
• Domænetilslutning
• HDD-kryptering
• BIOS-indstillinger
• Slutbrugerfunktioner
• Opfyld hver enkelt brugers individuelle
behov med dynamisk konfigurerede
pc'er

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.
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, da dine pc'er
ankommer fuldt konfigureret og skræddersyet til hver enkelt slutbruger.
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Ydelse

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:
• Brugertilpassede billeder
• Anvendelsesområder
• Domænetilslutning
• HDD-kryptering
• BIOS-indstillinger
• Slutbrugerfunktioner

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. Service, de tekniske
medarbejdere tilbyder:
• Fungerer som primært kontaktpunkt
• Undersøger tekniske aspekter ved serviceydelsen og
fastslår hhv. HP’s og dit ansvar
• Giver HP's kontrolcenter detaljerede opgaver til
udførelse.
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Leveringsspecifikationer
HP’s ansvar
• Dynamisk konfiguration − tekniske eksperter hjælper med at definere dine behov, fungerer
som primært kontaktpunkt og fører tilsyn med projektet.
• HP opretter et brugertilpasset delnummer til hver hardwarekonfiguration, herunder
dynamisk konfigurationsservice.
• HP vil sikre, at der etableres internetforbindelse i HP-virksomheder.
• Du modtager en statisk IP-adresse og får tildelt et virtuelt rum på en hostet Windows-server
fra HP.
• Hardwareenhederne, som du vil konfigurere dynamisk, bygges ud fra den købsordre, du
har sendt.
• Enhederne forbindes til en server, som styrer konfigurationsprocessen vha. dine SCCM- eller
Altiris- eller LANDesk-opgavesekvenser.
• HP opsætter scripts for at overføre anvendelige data fra enheden, f.eks. serienummer og
MAC-adresse, til din SQL-tabel.
• Komplet konfigurerede pc'er, der er tilpasset til hver enkelt bruger, bliver afsendt til din adresse.
Kundens ansvar
• Når du har besluttet dig for at købe denne serviceydelse, vil du deltage i nogle møder, hvor
projektet planlægges og dine krav gennemgås.
• Du skal stille en router til rådighed, så der kan oprettes internetforbindelse.
• Du vil have ansvaret for licensering af Windows-serveren, installation og konfiguration
af SCCM-serveren, opsætning af og tilladelse til læse-/skriveadgang til SQL-tabellen, så
oplysningerne kan overføres til og fra HP, oprettelse af brugertilpassede opgavesekvenser
på SCCM-serveren til indsamling af oplysninger fra SQL-tabellen samt installation af
billed- og programpakker.
• Du skal konfigurere VPN-routeren, så der kan oprettes forbindelse til dit netværk via en statisk
IP-adresse. Og du skal sende VPN-routeren til det tildelte dynamiske konfigurationssted for
netværksadgang og administrere din netværkssikkerhed/firewall.
• Der kræves en unik købsordre på hver enkelt udrulning. Du vil også blive bedt om at
tilvejebringe et regneark med bruger- og stedoplysninger samt instruktioner til konfiguration
af enheden.
• Ved hjælp af den sikre VPN-forbindelse får du mulighed for at sende livebilleder,
programmer, domænetilslutning m.m. fra dit netværk til dine nye pc'er i HP's fabrikker
eller forberedelsescentre.
• Oplysninger, der videregives i forbindelse med denne aftale, behandles fortroligt, hvis
oplysningerne i videregivelsesøjeblikket anses som fortrolige, eller hvis omstændighederne
ved videregivelsen med rimelighed indikerer, at de bør behandles fortroligt. Fortrolige
oplysninger bruges udelukkende med det formål at opfylde forpligtelser eller udøve
rettigheder, der er beskrevet i denne aftale. Fortrolige oplysninger videregives kun
til medarbejdere, repræsentanter og underleverandører, som er nødt til at kende til
oplysningerne for at kunne bidrage til førnævnte formål. Fortrolige oplysninger beskyttes
på en rimelig måde med henblik på at forhindre uautoriseret anvendelse eller videregivelse
i 3 år fra datoen for modtagelse af oplysningerne eller (hvis længere) i hele perioden, hvor
oplysningerne forbliver fortrolige. Ovennævnte forpligtelser omfatter ikke oplysninger, som: i)
den modtagende part kendte til eller kommer til at kende til uden forpligtelse til at holde dem
fortrolige ii) udvikles uafhængigt af den modtagende part eller iii) i tilfælde, hvor videregivelse
kræves i følge loven eller efter anmodning fra offentlige myndigheder.
• Begge parter skal opfylde deres forpligtelser i henhold til de gældende databeskyttelseslove.
HP har ikke til hensigt at tilgå personligt identificerbare oplysninger i forbindelse med
tilvejebringelse af serviceydelser. I det omfang at HP har adgang til personligt identificerbare
oplysninger, der er gemt på et system eller en enhed, der tilhører dig, er en sådan adgang højst
sandsynligt forbundet med bestemte hændelser, og du bliver til enhver tid ved med at være
den dataansvarlige for personligt identificerbare oplysninger. Alle personligt identificerbare
oplysninger, som HP har adgang til, bruges kun med henblik på at levere de serviceydelser, du
har bestilt. Du har ansvaret for at beskytte dine proprietære og fortrolige oplysninger.
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Dækning
Det meste af HP’s kommercielle hardware understøtter dynamisk konfigurationsservice.
Serviceydelsen er tilgængelig i de fleste lande.
Serviceydelser skal modtages/udføres i det land, hvor de blev bestilt.
Du kan uden beregning annullere dine bestillinger af denne service før levering af aftalebooking.

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.

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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