Datablad

Tjänst för dynamisk
konfiguration

Fördelar med tjänsten
• Säkerställer att användare får datorer
skräddarsydda exakt efter deras
specifikationer
• Bibehålla kontroll över
konfigurationsprocessen via
uppgiftssekvenser med valfritt
systemhanteringsverktyg
• Ansluta till en dedikerad server via
ett säkert VPN
• Lätta på bördan för IT-avdelningen
genom att förkorta tiden för att
förbereda datorer inför driftsättning

Tjänsteöversikt
Att placera ut nya datorer är en komplicerad och tidskrävande process för många organisationer.
Helst skulle du vilja uppleva konfigurationen i realtid av dina enheter strax innan de skickas,
så att de återspeglar de senaste och bästa kraven innan de levereras. Nu kan du ta kontroll
över konfigurationsprocessen med hjälp av valfritt systemhanteringsverktyg med HPs tjänster
för dynamisk konfiguration.
Med dynamisk konfiguration kan du överföra din avbildningsmiljö till HPs fabriker
eller monteringscenter via en säker VPN-anslutning. Du kan direkt styra viktiga
konfigurationsaktiviteter för dina nya datorer strax innan leverans, till exempel för avbildningar,
program, sammanslagning av domäner, HDD-kryptering, BIOS-inställningar och anpassning
av enheten för slutanvändaren.

De viktigaste fördelarna
Höjdpunkter i tjänsten
• Komplett och omfattande anpassning av
nya datorer innan de lämnar HP-fabriken,
som bland annat:
• Anpassade avbildningar
• Program
• Sammanslagning av domäner
• HDD-kryptering
• BIOS-inställningar
• Anpassningar för slutanvändare
• Uppfylla de unika behoven för varje
enskild slutanvändare med dynamiskt
konfigurerade datorer.

Dynamisk konfiguration av nya datorer i realtid
Genom dynamisk konfiguration i realtid strax innan datorerna skickas, kan du ge varje
slutanvändare en dator som blir konfigurerad exakt efter deras exakta specifikationer,
inklusive de senaste och bästa avbildningarna, programmen och inställningarna.
En säker anslutning till HP
Du kommer att ha en säker VPN-anslutning till en dedikerad server i HPs lokaler, så att du kan
använda dina egna anpassade uppgiftssekvenser för att konfigurera nya enheter innan de
lämnar fabriken.
Behåll kontrollen
Du behåller kontrollen över en automatiserad konfigurationsprocess som använder
branschstandardiserade driftsättningsverktyg, till exempel Microsoft SCCM, Symantec Altiris
och LANDesk för att konfigurera dina enheter.
Lätta bördan för IT-avdelningen
Förkorta tiden som behövs för att förbereda datorer för dina slutanvändare eftersom
de levereras helt konfigurerade och anpassade för varje enskild slutanvändare.
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Funktioner

Specifikationer

Global tillgänglighet

Dynamisk konfiguration är tillgängligt över hela världen
och har bevisad effektivitet för stora multinationella
företag i många branscher, till exempel den offentliga
sektorn och finans- och försäkringsbranschen. De flesta
av HPs kommersiella produkter stöds.

Omfattande anpassning

Få full kontroll över konfiguration och driftsättning
av nya datorer, med bland annat:
• Anpassade avbildningar
• Program
• Sammanslagning av domäner
• HDD-kryptering
• BIOS-inställningar
• Anpassning för slutanvändare

Ledningscentral

HPs ledningscentral har många års erfarenhet av att
installera och hantera dynamiska konfigurationstjänsteprojekt. Tack vare dem kan du få den mest optimerade,
sömlösa och automatiserade upplevelsen i branschen.

Tekniska experter för dynamisk konfiguration

HPs tekniska resurser för dynamisk konfiguration
kommer att arbeta nära dig varje steg på vägen
och se till att dina konfigurationskrav blir förstådda
och att ditt projekt genomförs som det var tänkt.
De tjänster de erbjuder är bland annat:
• Fungera som den huvudsakliga kontaktpunkten
• Utarbetar tekniska aspekter för tjänsten och
identifierar HPs och dina ansvarsområden
• Förser HPs ledningscentral med detaljerade
utförandeuppgifter
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Leveransspecifikationer
HPs ansvar
• En teknisk expert på dynamisk konfiguration
fastställer era behov, fungerar som er
huvudkontakt och övervakar projektet
• HP skapar ett anpassat produktnummer
för varje hårdvarukonfiguration, inklusive
tjänsten för dynamisk konfiguration
• HP säkerställer att internetanslutning
skapas på HPs platser
• Du kommer att få en statisk IP-adress
och anvisat virtuellt utrymme på en
värdserver för Windows från HP
• De hårdvaruenheter du vill konfigurera
dynamiskt skapas baserat på den
inköpsorder du skickar
• Enheterna kommer att anslutas till en server
som kontrollerar konfigurationsprocessen
med hjälp av dina SCCM-, Altiris- eller
LANDesk-uppgiftssekvenser
• HP skapar skript för att skicka tillämpliga
data från enheten, t ex serienummer och
MAC-adress till din SQL-tabell
• Fullt konfigurerade datorer skräddarsydda
för varje slutanvändare skickas till din plats.
Kundens ansvar
• När du har bestämt dig för att köpa tjänsten,
kommer du att delta i möten för att planera
projektet och gå igenom dina krav
• Du kommer att ombes tillhandahålla en
router för att skapa en nätverksanslutning

• Du blir ansvarig för licensiering av
Windows-servern, installation och
konfiguration av SCCM-servern, installera
och tillhandahålla läs-/skrivtillgång till
SQL-tabellen för information som ska
skickas till eller från HP, skapa anpassade
uppgiftssekvenser inom SCCM-servern för
att samla in information från SQL-tabellen
och installation av avbildning och
programpaket
• Du kommer att ombes att konfigurera
VPN-routern för att ansluta till ditt nätverk
med en statisk IP-adress, skicka VPN-routern
till den angivna platsen för dynamisk
konfiguration för nätverksåtkomst och
hantera ditt nätverks säkerhet/brandvägg
• En unik inköpsorder krävs för varje
installation. Du kommer också behöva
tillhandahålla ett kalkylark som innehåller
information om användare och platsen med
konfigurationsinstruktioner på enhetsnivå
• Via det säkra VPN-nätverket kommer du
att kunna skicka live-avbildningarna,
program, sammanslagning av domäner och
mycket mer från ditt nätverk till dina nya
datorer i HPs fabriker eller monteringscenter

Täckning
De flesta av HPs kommersiella hårdvaror
stöds av tjänsten för dynamisk konfiguration.
Tjänsten är tillgänglig i de flesta länder.

Regler och villkor
Du hittar en komplett lista i villkoren.

För mer information:
Mer information om dynamisk konfiguration
och andra relaterade tjänster från HP, får du
från din lokala HP-återförsäljare eller
säljrepresentant.
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Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
HPs tjänster regleras av HPs regler och villkor som görs tillgängliga för kunden vid köptillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt
gällande lokala lagar och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor för tjänsten eller HPs begränsade garanti som medföljer din
HP-produkt.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. De enda garantierna för HPs produkter
och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare
garanti. HP kan inte hållas ansvariga för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
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