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Microsoft Autopilot

Vill du och ditt företag förenkla era 
datorinstallationer, spara pengar 
och samtidigt öka effektiviteten? 

Installation och konfigurering av klientdatorer

Effektivt och professionellt

Är du trött på krånglig hantering med komplicerade tjänster eller 

verktyg? Nu finns en smidig och effektiv lösning på problemet 

– Microsoft har utvecklat den molnbaserade tjänsten Windows 

Autopilot. Lämna gårdagens tänk, med tröttsam imagehantering, 

långa installationer, föråldrad teknik och onödiga kostnader 

bakom dig – och säg hej till Microsoft Autopilot. 

Spar pengar och tid

Stora bolag har länge skött imagehanteringen av sina PC med 

verktyg som SCCM (Microsoft System Center Configuration 

Manager) eller MDT (Microsoft Deployment Toolkit). Licenserna 

är kostsamma och underhåll samt konfigurering är både 

komplicerat och tidskrävande. Faktum som har exkluderat 

många mindre och mellanstora bolag där PC-installationer ofta 

sker manuellt, med höga kostnader och olika resultat som följd.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



Autopilot – leverans direkt

Autopilot
Allt du behöver 
göra att logga in
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Skicka datorn direkt till användaren utan behov av IT-tekniker

För att undvika problem, minska kostnader och samtidigt höja kvaliteten samt 

öka effektiviteten i ditt företag har Microsoft utvecklat Windows Autopilot. En 

molnbaserad lösning som automatiserar installation och konfiguration av en 

ny dator, så att du slipper göra detta manuellt. Eftersom konfiguration och 

inställningar av exempelvis applikationer och säkerhetsinställningar görs i 

molnet försvinner behovet av tekniker och konfigurerade distributionspunkter. 

Datorn kan skickas direkt till era användare om så önskas. Ett förfarande 

som minimerar behovet av handpåläggning och transporter – och speciellt 

användbart om en organisation sitter utspridd över flera delar av Sverige eller 

världen.

Autopilot hämtar automatiskt alla de inställningar, policys, drivrutiner och 

applikationer som användaren behöver i sitt arbete, direkt från molnet. 

IT-avdelningen behöver inte bli inblandad som mellanhand utan datorn 

skickas direkt till användaren. Autopilot gör det lättare än någonsin för 

användarna att snabbt och smidigt få tillgång till önskvärt material. Eftersom 

säkerhetsinställningar och konfiguration hanteras i molnet blir alla datorer 

lika. Datorerna finns registrerade och kan vid behov styras och uppdateras 

på distans. Detta innebär full kontroll och inget behov av kostsamma tekniker 

som installerar programvara och säkerhetspatchar. Användarna behöver 

knappt lyfta ett finger för att ständigt ha en uppdaterad dator med de senaste 

säkerhetspatcharna.

Vill du veta mer om Windows Autopilot eller PrimeQ? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se


