Overzicht

Dynamische configuratieservice
Bespaar tijd en geld bij de uitrol van nieuwe pc's
U stuurt zelf de aanpassing van uw nieuwe pc's aan, realtime,
net voor uitlevering.

Uw nieuwe pc's worden volledig naar
wens geconfigureerd voordat ze de
fabriek verlaten, met:

Images

HDD-encryptie

Applicaties

BIOS-instellingen

Domeinen

Personalisering

Nieuwe pc's precies zoals u ze wilt
Het uitrollen van gloednieuwe pc's is niet altijd eenvoudig.
Nieuwe computers hebben vaak een standaardconfiguratie
en houden geen rekening met de specifieke behoeften van
de gebruikers. Dit maakt de uitrol een lastige klus die flink in
de papieren kan lopen. De productiviteit van de medewerkers
neemt een duik en de IT-afdeling heeft geen tijd meer voor
het 'echte werk'.
De dynamische configuratieservice van HP wordt wereldwijd
aangeboden en is specifiek gericht op het vereenvoudigen
van deze taak voor u. Voortaan kan uw IT-afdeling zich focussen
op de dingen die echt belangrijk zijn en u bespaart tijd en geld.
Laat de uitrol dus verzorgen door HP. Via een speciale
netwerkverbinding bepaalt u hoe uw pc's moeten worden
geconfigureerd voordat ze worden uitgeleverd. Dit betreft
images, applicaties, domeinen, HDD-encryptie, BIOSinstellingen en personalisering.
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Slimmere configuratie

Klant

Veilige verbinding en aansturing
U staat zelf in voor het hele configuratieproces.
Hiertoe wordt uw imagingomgeving, via een
veilige verbinding, uitgebreid tot in de HP
fabrieken of verzamelplaatsen.
• U gebruikt de implementatietool van uw
keuze (zoals Microsoft SCCM, Symantec
Altiris, LANDesk of MDT) om toezicht te
houden op het geautomatiseerde
configuratieproces.

Server voor
besturingssysteemimplementatie
bij klant (SCCM)

Veilige VPN-verbinding met statisch
IP-adres

Virtuele machine van klant – server voor
besturingssysteemimplementatie
in HP fabriek

• U hebt verbinding met een speciale server
bij HP. Daarmee geeft u aan wat er met uw
nieuwe apparaten moet gebeuren voordat
ze de fabriek verlaten.
• U wordt bij het hele proces begeleid door
een technisch configuratie-expert van HP.
Unieke configuratie van elke pc
Met uw eigen taaksequenties stemt u elke pc
af op de behoeften van de specifieke gebruiker.
• U past de meest recente images, applicaties
en instellingen toe met realtime dynamische
configuratie net voor uitlevering.
• U zorgt voor een vlotte uitrol en extra
productiviteit door elke pc zo te
personaliseren dat de gebruiker precies
krijgt wat hij of zij nodig heeft. HP stuurt
uw nieuwe pc's op naar de exacte locatie
van elke gebruiker.
• U kunt rekenen op een geoptimaliseerde,
naadloze en geautomatiseerde ervaring,
dankzij de expertise van het HP
commandocentrum dat alle aspecten van
het configuratieproces bewaakt.

Wereldwijde aanwezigheid van HP
Dynamische configuratie is beschikbaar in
alle regio's, wat uw internationale pc-uitrol
veel eenvoudiger en efficiënter laat verlopen.
Snellere uitrol
Na configuratie gaan uw nieuwe pc's
rechtstreeks naar uw locatie. Aansluiten maar
en meteen aan het werk.
• Medewerkers kunnen sneller aan de slag
met nieuwe pc's die op voorhand zijn
afgestemd op hun specifieke eisen en
wensen.
• U verlost uw IT-team van veel werk.
Omdat de voorgeconfigureerde pc's meteen
inzetbaar zijn, is uw IT minder tijd kwijt aan
planning, voorbereiding en implementatie.

Controle
De dynamische configuratieservice
ondersteunt de commerciële HP producten
en is wereldwijd beschikbaar. Tal van grote
organisaties uit de meest uiteenlopende
sectoren maken er dankbaar gebruik van.
De dynamische configuratieservice maakt
het mogelijk om medewerkers een pc te
bezorgen die aansluit op hun individuele
behoeften zonder veel tijd en middelen te
verspillen aan langdurige implementatie
processen. Dankzij de efficiënte, veilige
controle die u heeft over de realtime
configuratie van uw apparaten, kunt u altijd
voldoen aan de eisen van uw bedrijf.

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/configuration

Pc's geconfigureerd volgens
taaksequenties – door klant
aangestuurd

Pc's op maat gaan naar de klant

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