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Tjänst för dynamisk konfiguration
Spara tid och pengar när du driftsätter nya persondatorer
Kontrollera direkt anpassningen av dina nya datorer i realtid
– innan de levereras.

Dina nya datorer kommer att vara
helt konfigurerade innan de lämnar
fabriken, inklusive detta:

Avbildningar

HDD-kryptering

Program

BIOS-inställningar

Sammanslagning
av domäner

Anpassning för
slutanvändare

Nya persondatorer precis som du vill ha dem
Att driftsätta en park av helt nya persondatorer kan kännas
som en tuff uppgift för din organisation. Ofta är datorerna inte
anpassade för sina slutkunder direkt ur förpackningen och
driftsättningen kan bli utmanande, dyrbar och tidskrävande
– vilket påverkar de anställdas produktivitet negativt och
distraherar dem från sina kärnuppgifter.
HPs tjänst för dynamisk konfiguration erbjuds globalt och
tar hand om dessa bekymmer så att du och ditt IT-team kan
fokusera på frågorna som verkligen är viktiga för ditt företag
samtidigt som ni sparar tid och pengar på att låta HP ta hand
om driftsättningen. Via en dedikerad nätverksanslutning kan
du kontrollera hur datorerna konfigureras redan innan de
levereras. Här ingår avbildningar, program, sammanslagning
av domäner, HDD-kryptering, BIOS-inställningar och anpassning
för slutanvändare.
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Smartare konfiguration

Kunden

Anslut och kontrollera säkert
Övervaka hela konfigurationen genom att
förlänga avbildningsmiljön till HPs fabriker
eller mellancentrum via en säker anslutning.
• Använd det driftsättningsverktyg du vill
(t. ex. Microsoft SCCM, Symantec Altiris,
LANDesk, MDT) för att personligen övervaka
en automatiserad konfigurationsprocess på
distans

Driftsättningsserver för kundens
operativsystem (SCCM)

• Anslut till en dedikerad server i HPs
fabriker så att du kan använda anpassade
uppgiftssekvenser för att konfigurera
enheterna medan de fortfarande är i fabriken
• Du kan förlita dig på en teknisk expert på
HPs tjänst för dynamisk konfiguration som
kommer att guida dig genom processen

Statisk IP-adress för säker
VPN-anslutning

Kundens virtuella maskin –
driftsättningsserver för kundens
operativsystem på HPs fabrik

Datorer konfigurerade för
uppgiftssekvenser – kundkontrollerat

Unik konfiguration av varje dator
Skräddarsy varje dator efter slutanvändarens
behov genom att använda era egna
uppgiftssekvenser.
• Upplev de senaste avbildningarna,
programmen och inställningarna med
dynamisk konfiguration i realtid innan
leverans
• Minska driftsättningstiden och öka
produktiviteten med möjligheten att
göra varje dator personlig för att uppfylla
behoven hos den anställde som ska använda
den. HP skickar dina nya datorer till varje
slutanvändarplats.
• Dra nytta av en optimerad, sömlös
och automatiserad upplevelse tack
vare expertisen i HPs planeringscenter
som övervakar alla aspekter av
konfigurationsprocessen

Utnyttja HPs globala räckvidd
Funktioner för dynamisk konfiguration finns
tillgängliga i alla regioner, vilket gör att dina
globala driftsättningar av datorer kommer
att bli mycket enklare och mer effektiva.
Snabba på din driftsättningsprocess
Efter konfigurationen skickas dina datorer
direkt till ditt kontor – det är bara att plugga
in dem och börja jobba.
• Sätt dina anställda i arbete snabbare med
nya datorer som redan är skräddarsydda för
slutanvändarens unika behov redan när de
levereras
• Spara tid för IT-teamet genom att minska
den tid de behöver spendera på att planera,
förbereda och driftsätta tekniken eftersom
datorerna kommer att vara konfigurerade
och startklara direkt ur förpackningen

Behåll kontrollen
Tjänsten för dynamisk konfiguration stödjer
HPs kommersiella produkter och finns
tillgänglig över hela världen och används
av många stora företag i en mängd olika
branscher.
Tjänsten för dynamisk konfiguration gör det
möjligt för dig att ge din personal datorer som
uppfyller deras individuella behov utan att
slösa värdefull tid och resurser på långdragna
driftsättningsprocesser. Den effektiva, säkra
kontroll du har över konfigurationen av dina
datorer i realtid garanterar att du får exakt
det du behöver för att uppfylla kraven i din
verksamhet.

Läs mer på

hp.com/go/configuration

Helt skräddarsydda datorer skickade
till slutanvändare

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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