Tiedot

Dynaaminen konfigurointipalvelu

Palvelun hyödyt
• Varmista, että käyttäjät saavat juuri
määritystensä mukaiset tietokoneet
• Pidä kokoonpanoprosessi hallinnassasi
tehtäväjaksoilla käyttäen valitsemaasi
järjestelmän hallintatyökalua
• Yhdistä tarkoitukseen varattuun
palvelimeen turvallisella VPNyhteydellä
• Tee IT-osastosi elämästä helpompaa
nopeuttamalla tietokoneiden
käyttöönottoa

Palvelun parhaat ominaisuudet
• Mukauta uusia tietokoneita kattavasti
ennen niiden lähtöä HP:n tehtailta,
mukaan lukien:
• Mukautetut näköistiedostot
• Sovellukset
• Domain-liitokset
• Kiintolevyn salaus
• BIOS-asetukset
• Loppukäyttäjän mukautukset
• Vastaa jokaisen loppukäyttäjän
ainutlaatuisiin tarpeisiin dynaamisesti
konfiguroiduilla tietokoneilla

Palvelun yleiskatsaus
Uusien tietokoneiden käyttöönotto on useille organisaatioille monimutkainen ja aikaa vievä
prosessi. Ihannetilanteessa laitteidesi kokoonpano suoritetaan reaaliajassa juuri ennen
lähetystä, millä varmistetaan, että ne täyttävät uusimmat ja tärkeimmät vaatimukset ennen
kuin ne saapuvat. Nyt voit ohjata kokoonpanoprosessia käyttämällä valitsemaasi järjestelmän
hallintatyökalua HP:n dynaamisen kokoonpanon määrityspalvelun kanssa.
Dynaaminen konfigurointipalvelu sallii sinun teettää näköistiedostosi jo HP:n tehtailla
tai valmistelukeskuksissa käyttämällä suojattua VPN-yhteyttä, jolloin voit hallita uusien
tietokoneiden tärkeimpiä määritystoimenpiteitä suoraan juuri ennen toimitusta. Tämä kattaa
näköistiedostot, sovellukset, toimialueeseen liittymiset, kiintolevyn salauksen, BIOS-asetukset ja
loppukäyttäjien mukautukset.

Tärkeimmät edut
Uusien tietokoneiden reaaliaikainen ja dynaaminen konfigurointi
Käyttämällä dynaamista konfigurointia reaaliaikaisesti juuri ennen toimitusta voit tarjota kaikille
loppukäyttäjille juuri heidän tarpeisiinsa määritetyt tietokoneet – mukaan lukien uusimmat ja
parhaimmat näköistiedostot, sovellukset ja asetukset.
Suojattu yhteys HP:iin
Saat suojatun VPN-yhteyden HP:n tiloissa olevaan erityiseen palvelimeen, joten voit käyttää
omia mukautettuja tehtäväjaksojasi uusien laitteiden määrittämiseen 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 loppukäyttäjiäsi varten hoituu nopeammin, sillä tietokoneet saapuvat
valmiiksi määritettyinä ja kullekin loppukäyttäjälle mukautettuina.

Tekninen esite | Dynaaminen konfigurointipalvelu

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. Se tukee useimpia kaupallisia HPtuotteita.

Kaikenkattava mukautus

Hallitse uusien tietokoneiden konfigurointia ja
käyttöönottoa kattavasti, mukaan lukien:
• Mukautetut näköistiedostot
• Sovellukset
• Domain-liitokset
• Kiintolevyn salaus
• BIOS-asetukset
• Loppukäyttäjän mukautukset

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 ymmärretään varmasti
oikein ja projektisi etenee asianmukaisesti. Heidän
tarjoamiinsa palveluihin sisältyvät
• Pääasiallisena yhteyspisteenä toimiminen
• Palvelun teknisten kysymysten ratkaiseminen sekä
HP:n ja asiakkaan velvollisuuksien yksilöiminen
• Yksityiskohtaisten suoritettavien tehtävien antaminen
HP:n komentokeskukselle
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Toimitustiedot
HP:n velvollisuudet
• Dynaamisen konfigurointipalvelun tekninen asiantuntija auttaa määrittämään tarpeesi, toimii
pääasiallisena yhteyshenkilönä ja valvoo projektin edistymistä.
• HP luo jokaiselle laitteistokokoonpanolle yksilöllisen osanumeron, myös
Dynaamiselle konfigurointipalvelulle.
• HP varmistaa internetyhteyden muodostamisen HP:n toimipisteissä.
• Saat HP:lta staattisen IP-osoitteen ja määritetyn virtuaalisen työtilan isännöidyllä
Windows-palvelimella.
• Laitteet, jotka haluat konfiguroida dynaamisesti, rakennetaan lähettämäsi
ostotilauksen perusteella.
• Laitteet yhdistetään konfigurointiprosessia ohjaavaan palvelimeen käyttämällä asiakkaan
SCCM-, Altiris- tai LANDesk-tehtäväjaksoja.
• HP luo komentosarjat asianmukaisten tietojen, kuten sarjanumeron ja MAC-osoitteen,
siirtämiseksi laitteesta SQL-taulukkoosi.
• Loppukäyttäjillesi tarkkaan räätälöidyt tietokoneet toimitetaan käyttövalmiina toimipisteeseesi.

Asiakkaan velvollisuudet
• Kun asiakas on päättänyt ostaa palvelun, hänen tulee osallistua projektin ja
vaatimusten suunnittelutapaamisiin.
• Asiakkaan tulee antaa käyttöön reititin verkkoyhteyttä varten.
• Asiakas on vastuussa Windows-palvelimen lisensoinnista, SCCM-palvelimen asennuksesta
ja määrityksestä, SQL-taulukon sekä sen luku- ja kirjoitusoikeuksien määrityksestä, jotta
tietoa voidaan siirtää asiakkaan ja HP:n välillä, mukautettujen tehtäväjaksojen luomisesta
SCCM-palvelimella tietojen keräämiseksi SQL-taulukosta sekä näköistiedoston ja
sovelluspakettien asentamisesta.
• Asiakkaan tulee määrittää VPN-reitittimen yhteys asiakkaan verkkoon staattisen IP-osoitteen
avulla, lähettää VPN-reititin määritettyyn dynaamisen konfiguroinnin toimipisteeseen
verkkopääsyä varten sekä hallinnoida verkkonsa tietoturvaa/palomuuria.
• Jokaiselle toimitukselle vaaditaan yksilöllinen ostotilaus. Asiakkaan tulee myös toimittaa
taulukko, jossa on käyttäjä- ja toimipistetiedot sekä laitetason konfiguraatio-ohjeet.
• Suojatun VPN-verkon kautta voit lähettää live-näköistiedostoja, sovelluksia, toimialueille
liittymisiä ja paljon muuta omasta verkostasi uusille tietokoneillesi, jotka sijaitsevat edelleen
HP:n tehtailla tai valmistelukeskuksissa.
• Tämän Sopimuksen mukaisesti vaihdettuja tietoja tulee pitää luottamuksellisina, jos ne
on luovuttamisen yhteydessä luokiteltu sellaisiksi tai jos luovuttamisen olosuhteet ovat
sellaiset, että voidaan kohtuullisesti olettaa luottamuksellisuuden olevan tarpeellista.
Luottamuksellisia tietoja voidaan käyttää vain Sopimuksen mukaista velvoitteiden
toteuttamista tai oikeuksien käyttämistä varten, ja niitä voidaan jakaa työntekijöille, toimijoille
ja alihankkijoille, jotka tarvitsevat tietoja tätä tarkoitusta varten. Luottamukselliset tiedot
tulee suojata valtuuttamattomalta käytöltä tai paljastumiselta kohtuullista huolellisuutta
noudattaen kolmen vuoden ajan saamispäivästä tai (jos pidempi) niin pitkään kuin tiedot ovat
luottamuksellisia. Nämä velvoitteet eivät koske tietoja, jotka i) vastaanottava osapuoli, jolla ei
ole luottamuksellisuusvelvollisuutta, ennestään tiesi tai saa tietää; ii) vastaanottava osapuoli
on kehittänyt itsenäisesti tai iii) täytyy lain tai viranomaisen mukaan luovuttaa.
• Osapuolten tulee noudattaa heitä koskevaa tietosuojalainsäädäntöä. HP:n tarkoituksena ei ole
käyttää henkilötietoja palveluiden tarjoamisessa. Jos HP:lla on pääsy asiakkaan järjestelmässä
tai laitteessa sijaitseviin henkilötietoihin, tällainen käyttö on todennäköisesti satunnaista ja
asiakas säilyy kaikkina aikoina henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Kaikkia henkilötietoja, joihin
HP:lla on pääsy, käytetään vain tilattujen palveluiden toimittamiseen. Asiakas on vastuussa
immateriaaliomaisuusoikeuksien alaisten ja luottamuksellisten tietojen tietoturvasta.
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Kattavuus
Dynaaminen konfigurointipalvelu tukee useimpia HP:n kaupallisia laitteita. Palvelu on saatavilla
useimmissa maissa.
Palvelut täytyy ottaa vastaan / suorittaa tilausmaassa.
Asiakas voi peruuttaa tämän palvelun tilauksen ennen tapaamisen/toimituksen sopimista veloituksetta.

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.

Tilaa päivitysilmoitukset
hp.com/go/getupdated

Jaa kollegoiden kanssa
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