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Dynaaminen konfigurointipalvelu
Säästä aikaa ja rahaa uusien tietokoneiden käyttöönotossa
Hallinnoi PC-räätälöintiä reaaliaikaisesti, jopa juuri
ennen toimitusta.

Uudet PC:t toimitetaan täysin
konfiguroituina ennen kuin ne
lähtevät tehtaalta:

Imaget

Kiintolevyn salaus

Sovellukset

BIOS-asetukset

Domain-liitokset

Räätälöinti loppukäyttäjille

Uudet PC:t juuri sellaisina kuin haluat
Kokonaan uuden PC-laitekannan käyttöönotto voi olla haastava
tehtävä organisaatiollesi. Laitteita ei useinkaan räätälöidä
valmiiksi loppukäyttäjien tarpeisiin. Käyttöönotto voi olla
haastavaa, kallista ja aikaavievää. Tällä on negatiivinen vaikutus
henkilöstön tuottavuuteen ja vie IT:ltä aikaa pois ydintehtävistä.
HP:n dynaaminen konfigurointipalvelu on tarjolla
maailmanlaajuisesti. Se keskittyy näihin ongelmiin, jotta sinä
ja IT-tiimisi voitte keskittyä liiketoimintasi kannalta tärkeisiin
asioihin. Säästät aikaa ja rahaa, kun annat HP:n huolehtia
käyttöönotosta. Dedikoidun verkkoyhteyden avulla voit
varmistaa, että PC:si konfiguroidaan oikein ennen toimitusta.
Tämä sisältää mukautetut imaget (levykuvat), sovellukset,
toimialueeseen liittämisen, kiintolevyn salauksen, BIOSasetukset sekä räätälöinnin loppukäyttäjille.
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Älykkäämpi konfiguraatio

Asiakas

Tietoturvallinen yhteys ja valvonta
Valvo koko konfigurointiprosessia
laajentamalla image-ympäristösi HP:n
tehtaisiin tai staging-keskuksiin salatun
yhteyden kautta.
• Käytä haluamaasi käyttöönottotyökalua
(esim. Microsoft SCCM, Symantec Altiris,
LANDesk, MDT) ja valvo automaattista
konfigurointiprosessia henkilökohtaisesti

Asiakkaan käyttöjärjestelmän
asennuspalvelin (SCCM)

• Ota yhteys dedikoituun palvelimeen HP:n
tiloissa, jotta voit hyödyntää räätälöityjä
tehtävien toimenkulkuja vielä tehtaalla
oleviin laitteisiisi
• Apunasi on HP:n dynaamisen
konfigurointiopalvelun tekninen
asiantuntija, joka ohjaa sinut prosessin läpi

Turvallinen VPN-yhteys ja staattinen IP-osoite

Asiakkaan virtuaalikone – käyttöjärjestelmän
asennuspalvelin HP:n tehtaalla

Konfiguroi jokainen PC erikseen
Voit räätälöidä jokaisen PC:n loppukäyttäjän
tarpeita vastaavaksi omien työnkulkujesi
avulla.
• Saat käyttöösi ajantasaisimmat imaget,
sovellukset ja asetukset sekä reaaliaikaisen
dynaamisen konfiguroinnin juuri ennen
toimitusta
• Vähennä käyttöönoton vaatimaa aikaa ja
lisää tuottavuutta. Voit räätälöidä jokaisen
PC:n sen käyttäjän henkilökohtaisiin
tarpeisiin. HP toimittaa uudet PC:si jokaisen
loppukäyttäjän toimipisteeseen.

PC:t konfiguroidaan työnkuluilla – asiakas valvoo

• Saat avuksi optimoidun, saumattoman ja
automatisoidun kokemuksen.
HP:n komentokeskus valvoo kaikkia
konfigurointiprosessin osia

Ota HP:n globaali peitto avuksesi
Dynaamiset konfigurointitoiminnot ovat
saatavilla kaikilla alueilla. Globaalit
PC-käyttöönotot ovat nyt yksinkertaisempia
ja tehokkaampia.
Nopeuta käyttöönottoa
Konfiguroinnin jälkeen uudet PC:si toimitetaan
suoraan toimipisteeseen. Kytke ne vain virtaan
ja aloita työt.
• Henkilöstö pääsee nopeammin vauhtiin
uusien PC:iden avulla, kun laitteet on jo
valmiiksi räätälöity jokaisen loppukäyttäjän
tarpeisiin
• Vapauta IT-tiimi ja vähennä heiltä
vaadittavaa aikaa teknologian suunnitte
lussa, valmistelussa ja käyttöönotossa.
PC:t tulevat konfiguroituina ja käyttövalmiina
suoraan laatikosta otettuina

Pidä ohjat käsissäsi
Dynaaminen konfigurointipalvelu tukee HP:n
kaupallisia tuotteita. Se on saatavana
kaikkialla maailmassa ja sitä käyttävät monet
suuryritykset eri toimialoilla.
Dynaamisen konfigurointipalvelun avulla voit
antaa henkilöstölle jokaisen tarpeisiin sopivat
PC:t, ilman että arvokasta aikaa ja resursseja
hukkaantuu pitkässä käyttöönottoprosessissa.
Käytössäsi on tehokas ja tietoturvallinen
valvontamahdollisuus laitteidesi
reaaliaikaiseen konfigurointiin. Saat varmasti
juuri sitä, mitä liiketoimintasi tarvitseekin.

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/configuration

Täysin räätälöidyt PC:t toimitetaan loppukäyttäjille

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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