Tekninen esite

Dynaaminen
konfigurointipalvelu

Palvelun edut
• Käyttäjäsi saavat varmasti tarpeisiinsa
sopivat tietokoneet
• Pidä konfigurointiprosessi hallinnassasi
tehtäväsarjojen ja haluamasi
järjestelmänhallintatyökalun avulla
• Muodosta suojattu VPN-yhteys sinulle
varattuun palvelimeen
• Tee IT-osastosi elämästä helpompaa
nopeuttamalla tietokoneiden
käyttöönottoa

Palvelun parhaat ominaisuudet
• Mukauta uusia tietokoneita kattavasti
ennen niiden lähtöä HP:n tehtailta,
mukaan lukien:
• Mukautetut levykuvat (imaget)
• Sovellukset
• Toimialueen liittäminen
• HDD-salaus
• BIOS-asetukset
• Räätälöinti loppukäyttäjille
• Vastaa jokaisen loppukäyttäjän
ainutlaatuisiin tarpeisiin dynaamisesti
konfiguroiduilla tietokoneilla

Palvelun yleiskatsaus
Uusien tietokoneiden käyttöönotto on monille organisaatioille monimutkainen ja aikaa vievä
prosessi. Haluaisit voida konfiguroida laitteitasi reaaliajassa juuri ennen niiden toimittamista,
jotta ne vastaavat uusimpia ja parhaimpia vaatimuksia ennen niiden saapumista toimipisteeseesi.
Nyt voit hallita konfigurointiprosessiasi HP:n dynaamisten konfigurointipalveluiden avulla
käyttämällä haluamaasi järjestelmänhallintatyökalua.
Dynaaminen konfigurointipalvelu sallii sinun teettää levykuvasi (imaget) jo HP:n tehtailla tai
valmistelukeskuksissa suojatun VPN-yhteyden avulla – näin voit hallita uusien tietokoneidesi
tärkeimpiä konfigurointitoimia suoraan, mukaan lukien levykuvat (imaget), sovellukset,
toimialueiden liittymiset, HDD-salaus, BIOS-asetukset ja loppukäyttäjien mukautukset.

Tärkeimmät hyödyt
Uusien tietokoneiden reaaliaikainen ja dynaaminen konfigurointi
Käyttämällä dynaamista konfigurointia reaaliaikaisesti juuri ennen toimittamista voit tarjota
kaikille loppukäyttäjille heidän ainutlaatuisiin tarpeisiinsa määritetyt tietokoneet – mukaan
lukien uusimmat ja parhaimmat levykuvat, sovellukset ja asetukset.
Suojattu yhteys HP:hen
Saat suojatun VPN-yhteyden HP:n tiloissa olevaan erityiseen palvelimeen, jotta voit käyttää omia
mukautettuja tehtäväjaksojasi määrittääksesi uudet laitteesi ennen kuin ne lähtevät tehtaalta.
Pidä ohjat käsissäsi
Voit hallita automatisoitua konfigurointiprosessia, joka hyödyntää laitteidesi määrittämisessä
toimialan tunnetuimpia kehitystyökaluja, kuten Microsoft SCCM, Symantec Altiris ja LANDesk.
Helpota IT-osastosi elämää
Tietokoneiden valmistelu loppukäyttäjillesi hoituu nopeammin, sillä tietokoneet saapuvat
valmiiksi määritettyinä ja kullekin loppukäyttäjälle mukautettuna.
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Ominaisuus

Kuvaus

Globaali saatavuus

Dynaaminen konfigurointipalvelu on saatavilla
maailmanlaajuisesti. Sen on todettu toimivan suurissa
monikansallisissa yrityksissä useilla eri toimialoilla,
kuten julkisella sektorilla, finanssipalveluissa ja
vakuutusalalla, ja se tukee useimpia kaupallisia
HP-tuotteita.

Kaikenkattava mukautus

Hallitse uusien tietokoneiden konfigurointia ja
käyttöönottoa kattavasti, mukaan lukien:
• Mukautetut levykuvat (imaget)
• Sovellukset
• Toimialueen liittäminen
• HDD-salaus
• BIOS-asetukset
• Räätälöinti loppukäyttäjille

Komentokeskus

HP:n komentokeskuksen henkilöstöllä on vuosien
kokemus dynaamisten konfigurointipalvelujen projektien
määrittämisestä ja hallinnasta. He varmistavat, että saat
kaiken hyödyn irti optimoidusta, saumattomasta ja
automatisoidusta kokemuksesta.

Dynaamisen konfiguroinnin
tekniset asiantuntijat

Työskentele dynaamisen konfigurointipalvelun
teknisten asiantuntijoiden kanssa kaikissa vaiheissa,
jotta konfigurointitarpeesi on varmasti ymmärretty
oikein ja jotta projektisi etenee asianmukaisesti.
Heidän tarjoamiinsa palveluihin sisältyy:
• Toimivat ensisijaisina yhteyshenkilöinä
• Suunnittelevat palvelun tekniset puolet ja tunnistavat
HP:n ja sinun vastuualueesi
• Antavat HP-komentokeskukselle yksityiskohtaisia
suoritustehtäviä
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Toimitussisällön tekniset
tiedot
HP:n vastuut
• Dynaamisen konfiguroinnin tekninen
asiantuntija auttaa sinua tunnistamaan
tarpeesi, toimii ensisijaisena
yhteyshenkilönäsi ja valvoo projektin
etenemistä
• HP luo mukautetun osanumeron jokaiselle
laitteistokokoonpanolle, mukaan lukien
dynaamiselle konfigurointipalvelulle
• HP varmistaa, että Internet-yhteys toimii
HP-toimipisteissä
• Sinulle annetaan staattinen IP-osoite ja
virtuaalista tallennustilaa HP:n isännöimältä
Windows-palvelimelta
• Laitteet konfiguroidaan dynaamisesti ja
lähettämäsi ostomääräyksen mukaisesti
• Laitteet yhdistetään palvelimeen,
joka hallitsee konfigurointiprosessia
SCCM- tai Altiris-ohjelmistollasi tai
LANDesk-tehtäväjaksoillasi
• HP määrittää komentosarjoja, jotka lähettävät
laitteelta SQL-taulukkoosi asiaankuuluvia
tietoja, kuten sarjanumeron ja MAC-osoitteen
• Loppukäyttäjillesi tarkkaan räätälöidyt
tietokoneet toimitetaan käyttövalmiina
toimipisteeseesi
Asiakkaan vastuut
• Kun olet päättänyt ostaa palvelun, osallistut
projektin suunnittelua ja vaatimuksia
koskeviin tapaamisiin
• Sinun täytyy hankkia reititin verkkoyhteyden
muodostamiseksi

• Sinä olet vastuussa Windows-palvelimen
lisensoinnista, SCCM-palvelimen
asennuksesta ja konfiguroinnista,
SQL-taulukkosi luku-/kirjoitusoikeuksien
määrittämisestä ja tarjoamisesta HP:n
vastaanotettavia ja lähetettäviä tietoja
varten, mukautettujen tehtäväjaksojen
luomisesta SCCM-palvelimella tietojen
keräämiseksi SQL-taulukosta sekä
image-levykuvien ja sovelluspakettien
asentamisesta
• Sinun täytyy määrittää VPN-reititin
muodostaaksesi yhteyden verkkoosi
käyttämällä staattista IP-osoitetta,
toimittaa VPN-reititin dynaamisen
konfiguroinnin asiaankuuluvaan
toimipaikkaan verkkoyhteyttä varten
sekä hallita verkkosi tietoturvaa/palomuuria
• Jokainen toteutus vaatii yksilöllisen
ostomääräyksen. Lisäksi sinun täytyy tarjota
taulukkoasiakirja, joka sisältää käyttäjien ja
toimipisteen tiedot sekä laitetason
konfigurointiohjeet
• Suojatun VPN-verkon kautta voit lähettää
live-levykuvia, sovelluksia, toimialueiden
liittymisiä ja paljon muuta omasta verkostasi
uusille tietokoneillesi, jotka sijaitsevat
edelleen HP:n tehtailla tai
valmistelukeskuksissa

Palvelun kattavuus
Dynaaminen konfigurointipalvelu tukee
useimpia kaupallisia HP-laitteita. Palvelu on
tarjolla useimmissa maissa.

Ehdot ja edellytykset
Täydellinen luettelo löytyy kohdasta Ehdot
ja edellytykset.

Lisätietoja
Lisätietoja dynaamisesta
konfigurointipalvelusta tai muista HP:n
samankaltaisista palveluista saat ottamalla
yhteyttä paikalliseen HP-jälleenmyyjääsi tai
HP:n myyntiedustajaan.
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Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
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