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Teknik veriler

HP Insight Control için HP Kurulum ve Başlatma Hizmeti, HP ProLiant ML serisi sunucular, HP ProLiant DL serisi
sunucular veya HP BladeSystem sunucuları için HP Insight Control yazılımının tek bir merkezi yönetim sunucusu (CMS)
üzerinde dağıtılmasını ve yapılandırılmasını öngörür. Bu hizmet ayrıca, beş kadar yönetilen sunucunun HP Hizmetleri
tarafından yapılandırılmasını da içerir. CMS başına bu hizmetin yalnızca bir örneği gereklidir ve 1000 düğüme kadar
yönetebilir.
Bu hizmet bir HP hizmet uzmanı ile birlikte yürütülen, bir ön kurulum oturumunu ve ardından HP Insight Control
bileşenlerinin desteklenen bir HP ProLiant ML, HP ProLiant DL veya HP BladeSystem sunucusuna kurulmasını ve
temel yapılandırmasının yapılmasını içerir. Hizmet, ürünü kullanma konusunda bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmak
için bir oryantasyon oturumuyla tamamlanır.

Hizmetin sağladığı avantajlar
•• HP teknik uzmanı tarafından sunulan kurulum ve başlatma hizmeti
•• Hizmetin sunulması sırasında temel sorularınızı yanıtlayacak bir HP servis uzmanı
•• Hizmetin kuruluşunuz için uygun olan, karşılıklı olarak planlanmış bir tarihte teslim edilmesi
•• Kurulum öncesi, tüm önkoşulların yerine getirilmiş olduğunun doğrulanması

Hizmetin öne çıkan özellikleri
•• Hizmet planlama
•• Hizmetin dağıtımı
•• Kurulum doğrulama testleri (IVT)
•• Müşteri oryantasyon toplantısı

Servis özellikleri
Tablo 1. Hizmet özellikleri
Özellik

Teslimat koşulları

Hizmet planlama

HP hizmet uzmanı, önkoşulların belirlenmesi dahil olmak üzere tüm gerekli faaliyetleri planlar
ve HP tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı sürece, hizmet teslimini HP tatilleri hariç yerel
HP standart iş saatleri kapsamında olan ortak kararlaştırılmış bir tarihe göre düzenler.
HP standart iş saatleri dışında sağlanan hizmetler ek ücrete tabi olacaktır.
HP hizmet uzmanı, müşterinin ortamını gözden geçirmek, kurulum öncesi etkinlikleri
görüşmek ve hizmet önkoşullarının karşılandığını Müşteriye onaylatmak için bir uzaktan
planlama toplantısı düzenler.
Yazılım dağıtım etkinlikleri HP Insight Control yazılımının Müşteri tarafından sağlanan ve
merkezi yönetim sunucusu (CMS) olarak da bilinen bir ProLiant sunucusuna kurulmasını ve
temel yapılandırılmasını içerir. Insight Control aşağıdaki bileşenleri içerir:
•• HP Systems Insight Manager (HP SIM) sunucusu ve aracıları
•• HP Insight Control sunucu sağlama ve HP Insight Control sunucu dağıtımı
•• HP Integrated Lights-Out
•• HP Insight Control güç yönetimi
•• HP Insight Control performans yönetimi

Hizmetin dağıtımı

•• HP Insight sanallaştırma yöneticisi
Ek hizmet dağıtımı etkinlikleri şunları içerir:
•• Sistem keşfi çalıştırma
•• HP Insight Control sunucu sağlama veya HP Insight Control sunucu dağıtımını önceden
oluşturulan en fazla iki işletim sistemi görüntüsü üzerinde hazırlama
•• HP Insight Control performans yönetimi kurulumunu tamamlama ve sunucu donanımı için
izleme ayarlarını yapılandırma
•• Müşteri harici internet bağlantısı (isteğe bağlı) sağlamayı kabul ederse, HP Insight Uzaktan
Desteği'ni CMS üzerine kurma ve yapılandırma
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Kurulum doğrulama
testleri (IVT)

HP, bu hizmet için gereken uygun kurulum doğrulama testlerini gerçekleştirecektir.

Müşteri oryantasyon
oturumu

Kurulum tamamlandığında, HP hizmet uzmanı ürün kullanımı ve diğer özelliklerle ilgili bir
oryantasyon oturumu düzenleyecek ve gerekirse soruları yanıtlamak üzere hazır bulunacaktır.

HP Teknoloji Hizmetleri, satın alma sırasında Müşteriye sunulan ya da bildirilen HP hüküm ve koşullarına tabidir.

Hizmet alma koşulları
Aşağıdaki önkoşulları karşılayan tüm Müşteriler bu hizmetten yararlanabilir.
Müşterinin yapması gerekenler:
•• Bu belgenin ‘Müşteri sorumlulukları’ bölümünde tanımlanan kriterleri karşılamak
•• HP Insight Control yazılımı için uygun lisansa sahip olmak
•• HP Insight Control yazılımı için donanım önkoşullarını karşılamak
•• Bir işletim sistemiyle, ilgili hizmet paketleri ve düzeltmelerle önceden yapılandırılmış, HP SIM ve HP Insight
Control sunucu sağlama veya HP Insight Control dağıtımının kurulup yapılandırılabileceği işlevsel/çalışır
durumda var olan veya yeni bir sunucuya sahip olmak
•• Sistem yönetimi ortamı içinde sunucular arasında HP SIM iletişimine olanak tanıyacak şekilde güvenlik duvarı
ayarını yapmak
•• IP yönlendirmeyi etkinleştirmek
•• CMS'nin yönetilen sunucularla aynı alt ağ üzerinde bulunmasını sağlamak
Müşterinin aşağıdaki ağ altyapısı ön koşullarını da karşılaması gerekir:
•• Bu alt ağ için Dinamik Ana Sistem Yapılandırma Protokolü (DHCP) kurulmalı ve yapılandırılmalıdır.
•• HP Insight Uzaktan Destek'i etkinleştirmek için, Müşterinin geçerli bir sistem garantisi veya donanım hizmeti
sözleşmesi olması gerekir.

Müşterinin sorumlulukları
Müşteri:
•• Hizmetin teslim tarihini belirlemek için ürünü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde bir HP hizmet uzmanı ile
iletişime geçer
•• 'Hizmet alma koşulları' başlığı altında belirtildiği gibi, tüm hizmet ön şartlarının yerine getirildiğinden emin olur
•• Ürünün ilk ambalajlarını açar ve kutuları kurulum hizmetinin gerçekleşeceği yere yerleştirir
•• Müşterinin personeli arasından, Müşteri adına tüm onayları verecek; bilgi sağlayacak; HP hizmet uzmanının
bu hizmeti teslim etmek için ihtiyacı olan donanım, ürün yazılımı ve yazılımın tümünün kullanılabilir olduğunu
ve yazılım ürünlerinin doğru olarak lisanslandığını garantiye alacak; ve bunların dışında bu hizmetin teslimini
kolaylaştırmak için HP'ye yardımcı olacak bir kişi belirler
•• Bu hizmetin teslimini kolaylaştırmak için kullanılan HP hizmet araçlarının (mevcut ise) kullanımına ilişkin lisans
hükümlerine ve şartlarına bağlı kalır
•• Tüm veri yedekleme ve geri yükleme işlemlerinden sorumlu olur
•• Hizmetin teslimi için dış telefon hattına erişim, güç ve gerekli tüm ağ bağlantılarını içeren elverişli bir çalışma
alanı sağlar
•• HP'ye, hizmetin verileceği tüm alanlara tam ve sınırsız erişim izni verir
•• Dağıtım ve yönetim için atanmış bir HP ProLiant sunucusu sağlamak
•• HP Insight Control Yönetim DVD'sini ve işletim sistemi ortamını (ve ilgili tüm ürün anahtarlarını) sağlamak
•• Insight Control yazılımının kurulacağı CMS'ye yerel erişim sağlamak
•• CMS üzerinde yerel yönetici ayrıcalıkları olan bir hizmet hesabı sağlamak
•• DHCP'nin kurulmasını sağlamak
•• Kurulum öncesi denetim listesini gözden geçirmek, tamamlamak ve hizmet uzmanına sağlamak

HP Teknoloji Hizmetleri, satın alma sırasında Müşteriye sunulan ya da bildirilen HP hüküm ve koşullarına tabidir.
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HP Insight Control Uzaktan Desteği'ni etkinleştirmek için Müşterinin aşağıdakileri yapması gerekir:
•• Otomatikleştirilmiş uzaktan destek sağlamak için sürekli harici Internet bağlantısı sağlamak
•• Elektronik posta bildirimi için SMTP desteği sağlamak

Genel hükümler/Diğer kapsam dışı durumlar
HP, Müşteri tarafından hizmet önkoşullarının ve diğer gerekliliklerin karşılanmaması durumunda hizmet paket
ücretlendirmesine ilaveten, yapılan ek çalışmayı zaman ve malzeme bazında ücretlendirme hakkını saklı tutar.
Müşteri ürünü satın aldıktan sonraki 90 gün içinde teslimat için tarih belirlemezse, HP bu hizmeti yeniden
fiyatlandırma hakkını saklı tutar.
HP'nin bu hizmeti teslim etme durumu, Müşterinin sağladığı bilgi ve verilerin doğruluğu ve bütünlüğünün yanı
sıra, HP ile olan tam ve zamanlı işbirliğine de bağlıdır.
Çoklu alt ağ veya VLAN yapılandırmaları desteklenir, fakat bu tür ortam yapılandırmaları bu hizmetin kapsamı
dışındadır.
Microsoft ® SQL Server veya VMware ürünlerinin kurulumu ve yapılandırılması bu hizmete dahil değildir, fakat
bunlar HP'den ayrıca sipariş edilebilir hizmetler olarak mevcuttur.
Bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile aşağıda belirtilen faaliyetler bu hizmet kapsamında değildir:
•• Bir HP garantisi veya hizmet bakım sözleşmesi kapsamında olmayan donanıma hizmet verilmesi
•• Üçüncü taraf bakım sözleşmesi kapsamında olan donanıma hizmet verilmesi
•• HP'ye göre, HP personeli olmayan yetkisiz kişilerin donanım, ürün yazılımı veya yazılım yükleme/kurma,
bunları onarma, bunların bakımını yapma veya bunlar üzerinde değişiklik yapma girişimi sonucunda gerekli
olan hizmetler
•• HP kaynaklı donanım veya yazılım harici nedenler sonucu gerekli olan hizmet
•• Bu belgede açıkça belirtilmeyen diğer tüm hizmetler

Sipariş bilgileri
Bu hizmet, aşağıdaki hizmet parça numaraları kullanılarak sipariş edilebilir:
•• UF369E veya HA124A1-59B

Daha fazla bilgi için
HP Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için, dünya çapındaki satış ofislerimizden birine başvurun veya
şu adresteki web sitemizi ziyaret edin: www.hp.com/go/assistance
HP Insight Yönetim Yazılımı Hizmetleri: www.hp.com/services/InsightControl
HP Destek Hizmetleri: www.hp.com/services/support
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HP Teknoloji Hizmetleri, satın alma sırasında Müşteriye sunulan ya da bildirilen HP hüküm ve koşullarına tabidir.

Bağlanın
hp.com/go/getconnected
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