Notat

Dynamisk konfigurasjonstjeneste
Spar tid og penger når du distribuerer nye PC-er
Kontroller tilpasningen av dine nye PC-er i sanntid
– rett før de sendes.

De nye PC-ene dine vil bli helt ferdig
konfigurert før de forlater fabrikken,
inkludert:

Bilder

HDD-kryptering

Applikasjoner

BIOS-innstillinger

Domenetilknytning

Personlig tilpassing
av enhet

Nye PC-er – akkurat slik du vil ha dem
Å rulle ut en hel flåte av helt nye PC-er kan virke som en
overveldende oppgave for organisasjonen din. Ofte er ikke
enheter tilpasset sluttbrukerne når de pakkes opp, og
distribusjonen kan være utfordrende, dyr og tidkrevende –
med negative følger for de ansattes produktivitet. Samtidig
kan det virke distraherende på IT-avdelingen med tanke på
hva som egentlig er deres kjerneområde.
HPs dynamiske konfigurasjonstjeneste tilbys globalt og tar
seg av disse problemene slik at du og IT-avdelingen din kan
fokusere på de problemene som virkelig er viktige for bedriften
din, samtidig som du sparer både tid og penger på å la HP ta
seg av distribusjonen. Gjennom en dedikert nettverksforbindelse
kan du kontrollere konfigurasjonen på PC-ene dine før de sendes.
Dette inkluderer bilder, applikasjoner, tilkobling domene,
HDD-kryptering, BIOS-innstillinger og personlig tilpasning
for sluttbrukere.
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Smartere konfigurering

Kunde

Sikker tilkobling og kontroll
Følg hele prosessen ved å forlenge
bildemiljøet ditt inn i HPs fabrikker eller
oppsamlingssentre gjennom en sikker
forbindelse.
• Bruk distribusjonsverktøyet som passer
deg best (som Microsoft SCCM, Symantec
Altiris, LANDesk, MDT) for personlig tilsyn
med en berøringsfri, automatisert
konfigureringsprosess

Kundeoperativ server
for systemdistribusjon (SCCM)

Sikker VPN-forbindelse med statisk
IP-adresse

Kundens virtuelle maskin – operativt
system for distribusjon @ HP-fabrikk

• Koble til en dedikert server inne i HPs
fasiliteter slik at du kan utnytte tilpassede
oppdragssekvenser for å konfigurere
enhetene dine mens de fortsatt er på
fabrikken
• Dra nytte av en HP Dynamic Configuration
Service teknisk ekspert som vil lede deg
gjennom prosessen
Unik konfigurering av hver enkelt PC
Skreddersy hver PC for å passe til behovene
for sluttbrukeren ved å benytte våre
oppdragssekvenser.
• Nyt godt av oppdaterte bilder, applikasjoner
og innstillinger med dynamisk konfigurering
i sanntid rett før utsendelse
• Minsk tiden det tar å distribuere maskinene
og øk produktiviteten med muligheten til
personlig tilpasning av hver enkelt PC for
å tilfredsstille behovene til akkurat den
medarbeideren som skal bruke den. HP vil
frakte dine nye PC-er til sluttbrukerens
arbeidssted.

PC-er konfigurert ved
oppgavesekvenser – kundekontrollert

• Nyt godt av en optimalisert, sømløs og
automatisert opplevelse takket være
ekspertisen i HPs kommandosenter som
vil håndtere alle aspekter av
konfigurasjonsprosessen

Utnytt HPs globale rekkevidde
Med dynamiske konfigurasjonsmuligheter
tilgjengelige i alle regioner, vil din globale
distribusjon av PC-er bli mye enklere og mer
effektiv.
Få fart på distribusjonsprosessen
Etter konfigurering vil de nye PC-ene bli sendt
direkte til ditt arbeidssted – det er bare å
plugge dem inn og begynne å jobbe.
• Få dine medarbeidere opp og i gang raskere
med nye PC-er som allerede er tilpasset
sluttbrukernes unike behov, når de
ankommer
• Frigjør IT-avdelingen din ved å redusere
planleggingstiden deres, forberede og
distribuere teknologien, siden PC-ene
allerede er konfigurert og klare til å kjøre
– rett fra emballasjen

Hold kontrollen
Ved å støtte HPs kommersielle produkter, er
dynamisk konfigurasjonstjeneste tilgjengelig
over hele verden og blir brukt av mange større
konsern og i flere bransjer.
Den dynamiske konfigurasjonstjenesten gjør
det mulig for deg å levere PC-er til de ansatte,
som tilfredsstiller deres individuelle behov
uten at det kastes bort verdifull tid og
ressurser på en langtrukken distribusjons
prosess. Den effektive, sikre kontrollen du
har over sanntidskonfigurering av enhetene
dine, sikrer deg akkurat det du trenger for å
møte behovene i din bedrift.

Finn ut mer på

hp.com/go/configuration

Skreddersydde PC-er fraktes
direkte til sluttbruker

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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