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Dynamisk
konfigurasjonstjeneste

Tjenestefordeler
• Sørger for at brukerne får skreddersydde
PC-er nøyaktig tilpasset deres
spesifikasjoner
• Tar kontroll over konfigurasjonsprosessen
ved hjelp av oppgavesekvenser og ditt
foretrukne verktøy for
systemadministrasjon
• Tilkobling til en dedikert server via en sikker
VPN-tilkobling
• Gjør det enklere for IT-teamet ved
å redusere tidsbruk på klargjøring
av PC-er for distribusjon

Tjenesten inkluderer
• Komplett, omfattende tilpassing av nye
PC-er før de forlater HPs fabrikker,
inkludert:
• Tilpassede bilder
• Applikasjoner
• Tilkobling til domene
• HDD-kryptering
• BIOS-innstillinger
• Personlig tilpasning for sluttbrukere
• Møt den enkelte sluttbrukers unike
behov med dynamisk konfigurerte PC-er

Tjenesteoversikt
Utrulling av nye PC-er er for mange organisasjoner en komplisert og tidkrevende prosess.
Ideelt sett ønsker dere å oppleve konfigurering av enhetene i sanntid like før forsendelse, for
å forsikre at de gjenspeiler det nyeste og beste innholdet før de ankommer stedet. Nå kan dere
med HPs dynamiske konfigurasjonstjenester ta kontroll over konfigurasjonen ved hjelp av deres
foretrukne verktøy for systemadministrasjon.
Med dynamisk konfigurasjon kan dere utvide bildebehandlingsmiljøet til HPs fabrikker eller
klargjøringssentre via sikker VPN-tilkobling – slik at dere direkte kan kontrollere viktige
konfigurasjonsaktiviteter like før forsendelse, inkludert bilder, programmer, tilkobling av
domene, HDD-kryptering, BIOS-innstillinger og personlig tilpasning av sluttbrukerenheten.

Nøkkelfordeler
Dynamisk konfigurasjon av nye PC-er i sanntid
Via dynamisk konfigurasjon i sanntid like før forsendelse, kan dere gi hver enkelt sluttbruker
en PC som er konfigurert til deres eksakte spesifikasjoner - inkludert de nyeste og beste
bildene, applikasjonene og innstillingene.
En sikker kobling til HP
Du vil få en sikker VPN-forbindelse til en dedikert server ved HPs kontorer, slik at du kan
bruke dine egne tilpassede oppgavesekvenser til å konfigurere nye enheter før de forlater
fabrikken.
Hold kontrollen
Behold kontrollen over en automatisert konfigurasjonsprosess som benytter industristandardens
distribusjonsverktøy, inkludert MicrosoftSCCM, Symantec Altiris og LANDesk til å konfigurere dine
enheter.
Gjør hverdagen til IT-avdelingen litt enklere
Reduserer dine sluttbrukeres tidsbruk på klargjøring av PC-er, da de ankommer ferdig konfigurert
og tilpasset for hver enkelt sluttbruker.
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Funksjoner

Spesifikasjon

Global tilgjengelighet

Dynamisk konfigurasjon er tilgjengelig over hele verden,
og har blitt brukt av store multinasjonale bedrifter
i mange bransjer, inkludert offentlig sektor, finans og
forsikring. De fleste kommersielle HP-produkter støttes.

Omfattende tilpasning

Hold full kontroll over konfigurasjon og distribusjon av nye
PC-er, inkludert:
• Tilpassede bilder
• Applikasjoner
• Tilkobling til domene
• HDD-kryptering
• BIOS-innstillinger
• Personlig tilpasning for sluttbrukere

Kommandosenter

HPs kommandosenter gir dere fordelen av mange
års ekspertise innen oppsett og administrasjon av
prosjekter innenfor dynamiske konfigurasjonstjenester,
som vil sørge for at dere får bransjens mest optimaliserte,
sømløse og automatiserte opplevelse.

Dynamisk konfigurasjon – tekniske eksperter

Samarbeider med tekniske ressurser innen dynamisk
konfigurasjon hvert steg på veien, for å forsikre at
konfigurasjonskravene er tydelige og prosjektene
fungerer som planlagt. Tjenestene inkluderer:
• Funksjon som primærkontakt
• Definering av tekniske aspekter og identifisering
av HPs og din bedrifts ansvar
• Å gi HPs kommandosenter detaljerte oppgaver

Dataark | Dynamisk konfigurasjonstjeneste

Leveringsinformasjon
HPs ansvar
• En teknisk ekspert innen dynamisk
konfigurasjon vil identifisere deres behov,
fungere som primærkontakt og holde
oversyn med hele prosjektet
• HP vil opprette et tilpasset delenummer
for hver maskinvarekonfigurasjon,
inkludert dynamisk konfigurasjonsservice
• HP vil sikre internettilkobling på HPs områder
• Dere vil motta en statisk IP-adresse og
bli tildelt en virtuell plassering på en
Windows Server-vert
• Maskinvaren dere ønsker å dynamisk
konfigurere, vil bygges basert på kjøpsordren
dere sender inn
• Enhetene vil bli tilkoblet en server som
vil kontrollere konfigurasjonsprosessen
ved hjelp av SCCM-, Altiris- eller LANDeskoppgavesekvenser
• HP setter opp skript for å dra ut aktuell
data fra enheten, som for eksempel
serienummer og MAC-adressen til deres
SQL-tabell
• Ferdig konfigurerte PC-er som er
skreddersydde for den enkelte sluttbruker
sendes ut til deres lokaler
Kundeansvar
• Når dere bestemmer dere for å kjøpe
tjenesten, vil dere delta i prosjektplanlegging
og møter for kartlegging av krav
• Dere vil bli bedt om å oppgi en ruter for
oppretting av nettverksforbindelse

• Dere vil være ansvarlig for lisensiering
av Windows Server, installasjon og
konfigurasjon av SCCM-serveren, oppsett
og tildeling av lese/skrive-tilgang til
SQL-tabell for informasjon som skal sendes
til og fra HP, etablering av tilpassede
oppgavesekvenser innenfor SCCM-serveren
for å samle informasjon fra SQL-tabellen,
og installasjon av bilde- og programpakker
• Dere vil bli bedt om å konfigurere
VPN-ruteren for å koble til nettverket med
statisk IP-adresse, sende VPN-ruteren til
avtalt lokale for dynamisk konfigurasjon
for nettverkstilgang, og administrere
nettverkssikkerhet/brannmur
• En unik kjøpsordre kreves for hver utrulling.
Dere må også skaffe regneark som
inneholder data om brukere og nettsted med
konfigurasjonsinstruksjoner på enhetsnivå
• Gjennom det sikre VPN-nettverket, vil dere
være i stand til å overføre levende bilder,
programmer, tilgang til domene og mer fra
nettverket til den nye PC-en som befinner seg
på HPs fabrikker eller klargjøringslokaler

Dekning
De fleste kommersielle maskinvarer fra
HP støtter dynamisk konfigurasjonstjeneste.
Tjenesten er tilgjengelig i de fleste land.

Betingelser og vilkår
For fullstendig liste, se Betingelser og vilkår.

For mer informasjon
Hvis du vil finne ut mer om Dynamisk
Konfigurasjon, samt andre relaterte tjenester
fra HP, kan du kontakte din foretrukne lokale
HP-forhandler eller en HPs salgsrepresentant.
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Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
HPs tjenester reguleres av HPs gjeldende betingelser og vilkår for tjenesten, eller som formidlet til kunden på kjøpstidspunktet. Kunden kan ha
ekstra lovbestemte rettigheter i henhold til lokale lover, og slike rettigheter påvirkes på ingen måte HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den
begrensede garantien som medfølger et HP-produkt.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som medfølger produkter og tjenester. Intet i dette dokumentet skal tolkes som en
ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Microsoft og Windows er registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation.
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