Datasheet

Dynamic Configuration Service

Voordelen van de service
• Garantie dat gebruikers pc's krijgen die
precies zijn geassembleerd volgens hun
specificaties
• Behoud van de controle over het
configuratieproces via tasksequences
met gebruikmaking van een
systeemmanagement-tool naar keuze
• Verbonden met een dedicated server via
een beveiligde VPN
• Minder voorbereidend werk voor de
installatie van pc’s door de IT-afdeling

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

Overzicht van de service
Het uitrollen van nieuwe pc's is een gecompliceerd, tijdrovend proces voor veel organisaties.
Eigenlijk zou real-time configuratie van uw apparaten net voordat ze verzonden worden
ideaal zijn, zodat ze compleet zijn aangepast aan de laatste eisen en wensen op het moment
dat ze aankomen. Nu kunt u de controle krijgen over het configuratieproces met een
systeemmanagement-tool naar keuze dankzij HP Dynamic Configuration Services.
Met de dynamische configuratieservice kunt u uw imaging-omgeving via een veilige
VPN-verbinding uitbreiden tot in de HP fabrieken of verzamelplaatsen. Zo krijgt u directe
controle over de belangrijkste configuratieactiviteiten voor uw nieuwe pc's, net vóór
uitlevering: images, applicaties, deelname aan domeinen, HDD-encryptie, BIOS-instellingen en
personalisering van apparaten.

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 hij-zij nodig heeft, 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 het IT-team
Er gaat minder tijd zitten in het klaarmaken van pc's voor uw eindgebruikers, want de pc's
worden volledig voorgeconfigureerd geleverd, 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 overheid,
banken en verzekeraars. De meeste zakelijke producten
van HP worden ondersteund.

Maatwerk

U heeft volledige controle over de configuratie en uitrol
van nieuwe pc's:
• Eigen images
• Toepassingen
• Domeinen
• HDD-encryptie
• BIOS-instellingen
• Personalisering naar eindgebruiker

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 in de sector.

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 eerste aanspreekpunt
• Het uitwerken van de technische aspecten van de
service en identificeren van de verantwoordelijkheden
van u en van HP
• Aanleveren van gedetailleerde uitvoeringstaken voor
het HP commandocentrum
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Leveringsspecificaties
Verantwoordelijkheden HP
• Een technische expert voor dynamische configuratie helpt bij het bepalen van uw behoeften,
fungeert als contactpersoon en houdt het overzicht over het project.
• HP maakt een speciaal onderdeelnummer aan voor elke hardwareconfiguratie, inclusief de
dynamische configuratieservice.
• HP zorgt ervoor dat de internetconnectiviteit op de HP sites voorhanden is.
• U krijgt een statisch IP-adres en toegewezen virtuele ruimte op een hosted Windows/server
van HP.
• De hardwareapparaten die u dynamisch wilt configureren, worden geassembleerd op basis
van de door u ingediende inkooporder.
• De apparaten worden verbonden met een server die het configuratieproces beheert met
gebruikmaking van uw SCCM of Altiris of LANDesk tasksequences.
• HP stelt scripts op om de van toepassing zijnde gegevens van de apparaten zoals
serienummer en MAC-adres naar uw SQL-tabel te sturen.
• De volledig geconfigureerde pc's, op maat voor de specifieke eindgebruikers, worden opgestuurd naar uw locatie.
Verantwoordelijkheden van de klant
• Nadat u heeft besloten de service aan te schaffen, bent u aanwezig bij vergaderingen over de
projectplanning en beoordeling van eisen en wensen.
• U moet een router hebben voor een netwerkverbinding.
• U bent verantwoordelijk voor de licenties van de Windows-server, de installatie en configuratie
van de SCCM-server, het instellen van lees-/schrijftoegang naar de SQL-tabel voor informatie
van en naar HP, het aanmaken van eigen tasksequences in de SCCM-server om informatie te
verzamelen uit de SQL-tabel en voor de installatie van image- en applicatiepakketten.
• U moet de VPN-router configureren om verbinding te kunnen maken met uw netwerk met het
statische IP-adres, de VPN-router opsturen naar de plaats waar de dynamische configuratie
plaatsvindt om netwerktoegang te krijgen en uw netwerkbeveiliging/firewall te beheren.
• Een unieke inkooporder is nodig voor elke uitrol. U moet ook een spreadsheet aanleveren met
gebruikers- en sitegegevens met configuratie-instructies op apparaatniveau.
• Via het veilige VPN-netwerk kunt u uw images, applicaties, domeindeelnames en meer pushen
van uw netwerk naar uw nieuwe pc's in de fabrieken of verzamelplaatsen van HP.
• Alle gegevens die onder deze Overeenkomst worden uitgewisseld, zullen vertrouwelijk
worden behandeld indien ze als vertrouwelijk zijn aangemerkt bij bekendmaking of als
dergelijke behandeling redelijkerwijs nodig is onder de omstandigheden van bekendmaking.
Vertrouwelijke gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de uitoefening van de rechten
of uitvoering van de plichten zoals bepaald door deze Overeenkomst, en gedeeld met
medewerkers, agenten of onderaannemers die deze gegevens nodig hebben om die doelen
te realiseren. Vertrouwelijke gegevens worden beschermd met de redelijkerwijs vereiste
voorzorgen die ongeoorloofd gebruik of bekendmaking voorkomen gedurende 3 jaar
vanaf de datum van ontvangst of (indien langer) zo lang de informatie vertrouwelijk blijft.
Deze verplichtingen gelden niet voor gegevens die: i) al bekend waren of ter kennis komen
van de ontvangende partij zonder de vertrouwelijkheidsvoorwaarde; ii) onafhankelijk zijn
ontwikkeld door de ontvangende partij; of iii) indien bekendmaking wettelijk of door een
overheidsinstelling verplicht is.
• Elke partij zal haar respectievelijke verplichtingen naleven zoals bepaald door de wet
Gegevensbescherming. HP heeft bij het aanbieden van zijn services niet de intentie om
toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare gegevens. In zoverre dat HP toegang heeft
tot persoonsgegevens die opgeslagen is op een van uw systemen of apparaten, zal dergelijke
toegang incidenteel zijn en houdt u te allen tijde de controle over de persoonsgegevens. Alle
persoonsgegevens waartoe HP toegang heeft, zullen uitsluitend gebruikt worden met het oog
op het leveren van de bestelde services. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn
bedrijfs- en vertrouwelijke gegevens waarop eigendomsrecht rust.
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Dekking
De meeste zakelijke hardware van HP wordt ondersteund voor dynamische configuratieservice.
De service is in de meeste landen beschikbaar.
Services moeten worden afgenomen/uitgevoerd in het land van bestelling.
U kunt bestellingen voor deze service gratis annuleren vóórdat de afspraak voor de levering
wordt ingeboekt.

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.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Delen met collega's
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