Oversigt

Dynamisk konfigurationstjeneste
Spar tid og penge, når du installerer nye pc'er
Direkte kontrol over tilpasningen af dine nye pc'er i realtid − helt
frem til afsendelse.

Dine nye pc'er vil være fuldt
konfigurerede, før de forlader
fabrikken, inklusive:

Systembilleder

HDD-kryptering

Programmer

BIOS-indstillinger

Domænetilslutning

Enhedspersonalisering

Nye pc'er − ligesom du vil have dem
Udrulningen af en ny pc-flåde kan virke som en overvældende
opgave for din organisation. Ofte er enhederne ikke tilpasset
til slutbrugerne, når de bliver pakket ud, og en udrulning kan
være udfordrende, dyr og tidskrævende − og påvirke de
ansattes effektivitet i en negativ retning og aflede it-afdelingens
opmærksomhed fra deres kerneopgaver.
HP's dynamiske konfigurationstjenester bliver tilbudt over hele
verden og adresserer disse bekymringer, så du og din it-afdeling
kan fokusere på de områder, der virkelig betyder noget for din
virksomhed, mens du sparer tid og penge ved at lade HP
håndtere installationen. Gennem en dedikeret netværksfor
bindelse kan du kontrollere, hvordan dine pc'er bliver konfigureret,
helt frem til afsendelse. Dette inkluderer systembilleder,
programmer, domænetilslutning, HDD-kryptering, BIOSindstillinger og slutbrugertilpasning.
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Smartere konfiguration

Kunde

Sikker forbindelse og kontrol
Få kontrol med hele konfigurationsprocessen
ved at udvide dit systembilledmiljø til at
omfatte HP's fabrikker eller klargøringscentre
gennem en sikker forbindelse.
• Brug det installationsværktøj, du har valgt
(f.eks. Microsoft SCCM, Symantec Altiris,
LANDesk, MDT) til personligt at kontrollere
en automatisk konfigurationsproces uden
indgriben

Operativsysteminstallationsserver for kunde
(dvs. SCCM)

• Opret forbindelse til en dedikeret server
på en HP-adresse, så du kan udnytte
tilpassede opgavesekvenser til at konfigurere
dine enheder, mens de stadig er på fabrikken
• Få en teknisk ekspert fra HP's dynamiske
konfigurationstjeneste til at guide dig
gennem processen

Sikker VPN-forbindelse via statisk IP-adresse

Virtuel maskine for kunde –
operativsysteminstallationsserver på HP-fabrik

Unik konfiguration af hver pc
Tilpas hver eneste pc til slutbrugernes behov
ved at anvende dine egne opgavesekvenser.
• Få glæde af de nyeste opdaterede
systembilleder, programmer og
indstillinger med dynamisk konfiguration
i realtid lige op til afsendelse
• Formindsk installationstiden, og øg
produktiviteten med muligheden for at
personalisere hver pc, så den opfylder
behovene hos den ansatte, der skal bruge
den. HP sender dine nye pc'er til hver enkelt
slutbrugerlokation.

Pc'er konfigureret per opgavesekvens –
kundekontrolleret

• Drag fordel af en optimeret, problemfri
og automatiseret oplevelse takket være
ekspertisen hos HP's kommandocentral,
som overvåger alle aspekter af
konfigurationsprocessen

Udnyt HP's globale rækkevidde
Med mulighed for dynamisk konfiguration
i alle regioner bliver din udrulning af pc'er
på verdensplan langt enklere og mere effektiv.
Sæt fart på udrulningsprocessen
Efter konfigurationen bliver dine nye pc'er
sendt direkte til din adresse − bare sæt dem
til, og gå i gang med arbejdet.
• Få de ansatte hurtigt op at køre med nye
pc'er, der allerede er tilpasset til
slutbrugerens unikke behov, når de
ankommer
• Frigør din it-afdelings tid ved at mindske
den tid, de skal bruge på at planlægge,
forberede og installere teknologien, da
pc'erne allerede er konfigurerede og klar
til at køre, når de bliver pakket ud

Fuld kontrol
Dynamisk konfigurationstjeneste, der
understøtter HP's kommercielle produkter,
udbydes over hele verden og bliver anvendt
af mange større koncerner på tværs af en
lang række forskellige brancher.
Dynamisk konfigurationstjeneste gør det
muligt for dig at udstyre de ansatte med pc'er,
der opfylder deres individuelle behov, uden
at spilde værdifuld tid og ressourcer i en
langtrukken installationsproces. Den effektive,
sikre kontrol, du har over konfigurationen af
dine enheder i realtid, sikrer, at du får lige
præcis det, du har brug for til at imødekomme
de krav, din virksomhed stiller.

Du kan finde flere oplysninger på
hp.com/go/configuration

Fuldstændig skræddersyede pc'er
afsendes til slutbruger

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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