Datasheet

Dynamische configuratieservice

Voordelen van de service
• Pc's met de precieze specificaties die
gebruikers willen
• Controle over het configuratieproces
met taaksequenties en de door u gekozen
systeembeheertool
• Verbinding met een speciale server via een
beveiligd VPN
• Minder voorbereidend werk voor de
installatie van pc’s door de IT-afdeling

Kenmerken van de service
• Volledige samenstelling van nieuwe pc's
voordat ze de HP fabriek verlaten, met:
• Aangepaste images
• Applicaties
• Domeinen
• HDD-encryptie
• BIOS-instellingen
• Personalisering voor eindgebruikers
• Dynamisch geconfigureerde pc's die perfect
zijn afgestemd op de specifieke behoeften
van elke eindgebruiker

Overzicht van de service
Voor veel organisaties is het uitrollen van nieuwe pc's een complex en tijdrovend proces.
Wat u het liefste heeft, is dat uw apparaten realtime worden geconfigureerd net vóór uitlevering.
Want op die manier zijn ze helemaal up-to-date wanneer ze op uw locatie aankomen en staat
er precies op wat de gebruiker nodig heeft. Met de HP dynamische configuratieservice kunt
u dat configuratieproces nu helemaal zelf aansturen met behulp van de door u gewenste
beheertool.
Dynamische configuratie wil zeggen dat u uw imagingomgeving uitbreidt tot in de fabrieken
of verzamelplaatsen van HP, via een beveiligde VPN-verbinding, zodat u directe controle heeft
over de configuratieactiviteiten voor uw nieuwe pc's voordat deze naar u worden verzonden.
Het betreft hier bijvoorbeeld images, applicaties, domeinen, HDD-encryptie, BIOS-instellingen
en personalisering van het apparaat voor de specifieke eindgebruiker.

Belangrijkste voordelen
Realtime dynamische configuratie van nieuwe pc's
Realtime dynamische configuratie net vóór verzending maakt het mogelijk om elke eindgebruiker
een pc te bezorgen met de exacte specificaties die zij nodig hebben, dus met de 'latest and
greatest' images, applicaties en instellingen.
Veilige verbinding met HP
U heeft een veilige VPN-verbinding met een speciale server bij HP. Zo geeft u aan wat er met
uw nieuwe apparaten moet gebeuren voordat ze de fabriek verlaten.
Controle
U stuurt de automatische configuratie van uw pc's helemaal zelf aan met behulp van standaardtools
zoals Microsoft SCCM, Symantec Altiris of LANDesk.
Minder werk voor de IT-afdeling
Er gaat minder tijd zitten in het klaarmaken van pc's voor uw eindgebruikers. De pc's worden
immers volledig voorgeconfigureerd geleverd, volledig afgestemd op elke gebruiker.
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Kenmerk

Specificaties

Wereldwijde beschikbaarheid

Dynamische configuratie is wereldwijd beschikbaar.
Het is een beproefde oplossing voor grote multinationals
in de meest uiteenlopende sectoren, zoals de openbare
sector en banken en verzekeraars. De meeste commerciële
producten van HP worden ondersteund.

Maatwerk

U heeft volledige controle over de configuratie
en implementatie van nieuwe pc's:
• Aangepaste images
• Applicaties
• Domeinen
• HDD-encryptie
• BIOS-instellingen
• Personalisering voor eindgebruikers

Commandocentrum

Het HP commandocentrum staat garant voor jarenlange
expertise in het opzetten en beheren van dynamische
configuratieprojecten. Voor u resulteert dit in de meest
geoptimaliseerde, naadloze en geautomatiseerde
ervaring.

Experts die alles weten van dynamische
configuratie

Technische experts helpen u bij al uw configuratiestappen.
Zij zetten uw precieze configuratiebehoeften op een
rijtje en zorgen ervoor dat uw projecten correct worden
uitgevoerd. De services die zij verzorgen:
• Fungeren als primair aanspreekpunt
• Uitwerken van de technische aspecten van de service
en bepalen van de taken van HP en die van u
• Bezorgen van gedetailleerde opdrachten aan het
HP commandocentrum
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Uitvoering
Wat HP doet
• Een technisch expert helpt u bij het bepalen
van uw behoeften. Hij of zij is uw primaire
contactpersoon en waakt over het project.
• HP geeft elke hardwareconfiguratie, dus ook
dynamische configuraties, een speciaal
artikelnummer.
• HP zorgt ervoor dat er een internetverbinding
beschikbaar is op de HP locaties.
• U krijgt een statisch IP-adres en virtuele
ruimte toegewezen op een gehoste
Windows Server van HP.
• De hardware die u dynamisch wilt
configureren wordt gebouwd op basis
van de inkooporder die u ons bezorgt.
• Apparaten worden verbonden met een server
die het configuratieproces aanstuurt op basis
van de taaksequenties die u vastlegt met
SCCM, Altiris of LANDesk.
• HP maakt scripts aan om de desbetreffende
data van het apparaat, zoals serienummer
en MAC-adres, te pushen naar uw SQL-tabel.
• De volledig geconfigureerde pc's, op maat
voor de specifieke eindgebruikers, worden
opgestuurd naar uw locatie.
Wat de klant zelf doet
• Nadat u heeft beslist de service aan te
schaffen, neemt u deel aan besprekingen
om het project te plannen en de vereisten
te bepalen.
• U zorgt voor een router voor de
netwerkverbinding.

• U zorgt voor de juiste licenties voor de
Windows Server, de installatie en configuratie
van de SCCM-server, lees- en schrijftoegang
tot de SQL-tabel voor de uitwisseling van
gegevens met HP, de door u gewenste
taaksequenties binnen de SCCM-server
voor het opvragen van gegevens uit de
SQL-tabel en installatie van images en
applicatiepakketten.
• U configureert het statische IP-adres in de
VPN-router voor de verbinding met uw
netwerk, verzendt de VPN-router naar de
desbetreffende locatie en staat in voor het
beheer van uw netwerkbeveiliging/firewall.
• Voor elke uitrol is een aparte inkooporder
nodig. Verder zorgt u voor een spreadsheet
met daarin gebruikers- en locatiegegevens
en configuratie-instructies op apparaatniveau.
• Via het veilige VPN-netwerk kunt u uw
images, applicaties, deelname aan
domeinen en meer pushen van uw
netwerk naar uw nieuwe pc's in de fabrieken
of verzamelplaatsen van HP.

Dekking
De dynamische configuratieservice is mogelijk
voor de meeste commerciële hardware van HP.
De service is in de meeste landen beschikbaar.

Algemene voorwaarden
Zie de algemene voorwaarden voor een
complete lijst.

Meer informatie
Meer weten over dynamische configuratie?
Of over de andere services van HP? Neem
dan contact op met uw lokale HP reseller
of HP salesvertegenwoordiger.
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Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
HP Services zijn onderhevig aan de geldende servicevoorwaarden van HP die aan de klant worden verstrekt of worden vermeld op het moment van aankoop.
De klant heeft mogelijk nog aanvullende wettelijke rechten op basis van de geldende lokale wetgeving. Dergelijke rechten worden op geen enkele
manier beïnvloed door de servicevoorwaarden van HP of de beperkte garantie van HP die u ontvangt bij uw HP product.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke
en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden
opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
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