لخص
ُم ّ

تحكم في الطباعة والتاكليف
ّ
والمنافسة

 HPو  Nuance SafeCom Securityو Job Accounting Imaging
و Printing Solutions

استطعت ...
ماذا لو
َ
التحكم في التاكليف والطباعة باأللوان
•
ّ
في اكمل أقسام المؤسسة من
خالل مراقبة التاكليف وتخصيصها
لإلدارات المناسبة ومراكز التلكفة
والمشاريع واألفراد المناسبين؟
السرية من
•حماية المستندات
ّ
خالل وسائل المصادقة السهلة في
أجهزة التصوير والطباعة لديك؟

التحكم في الوصول إلى جميع
•
ّ
إماكنيات الطباعة والنسخ والمسح
الضوئي والبريد اإللكتروني والفاكس
وقصرها على من يحتاجونها؟
ْ

•خفض التأثير البيئي من خالل تخفيض
كمية الورق والحبر التي تستخدمها؟

التحدي

عرض الحلول

قد تعمد أي ُمؤسسة إلى اتباع سياسة لخفض
التاكليف ،السيما في بيئات التصوير والطباعة،
ولكن قبل أن تتجه لخفض التاكليف ،هناك عدة
أشياء يجب أن تعيها وتعرف من أين تأتي هذه
التاكليف .ومن الضروري تحديد فرص توفير
التاكليف في لك فرصة ُتتاح أمامك ،ولك ما
تحتاجه هو حل ُيساعدك على إعادة النظر في
بيئات التصوير والطباعة ورفع كفاءة األجهزة
والتأكيد على الفعالية ودعم جهود المسؤولية
البيئية.

وفر حلول  HPو  Nuance SafeComمجموعة
ُت ّ
تتميز
التي
الحلول
من
ومتاكملة
شاملة
ّ
بشموليتها ونجاحها في مساعدتك على تحقيق
أهداف مؤسستك.

كما يتعين عليك تحديد أين وكيف تستطيع
حسن التحكم في بيئة
المؤسسة التوفير عندما ُت ّ
التصوير والطباعة وتأمينها .تقوم  HPو Nuance
 SafeCom Securityو Job Accounting Imaging
و  Printing Solutionsبمساعدة مؤسستك على
كسب ميزة تنافسية من خالل إدارة التاكليف
وتتبع تاكليف
وتقليل ُ
المخلّ فات وزيادة األمان ّ
الطباعة بانسيابية في جميع أنحاء المؤسسة،
التعرف على احتياجات مؤسستك
عالوة على
ّ
بسهولة لكي تظل مستعدة وجاهزة على المدى
الطويل.

سوف تبدأ في اكتشاف الكفاءات التشغيلية في
لك ماكن في مؤسستك ،بفضل الحلول التي
توفر مزايا أمان ُمطورة ومراقبة شاملة .توفير
ُمهمة الطباعة المناسبة للشخص المناسب
التحكم في عمليات
في لك مرة ،واستعادة
ّ
التصوير والطباعة ،وتنظيم مبادرات التصوير
والطباعة في جميع أرجاء الشركة مثل الطباعة
الوجهين ،باإلضافة إلى منح موظفيك
على
ْ
والتحكم للعمل بالطريقة
مزيدا من الحرية
ّ
ً
التي تروق لهم ،وقيام فريق تكنولوجيا
المعلومات باستغالل الحلول المستهدفة
لتعزيز األمان وتحسين إدارة األسطول.
إنها الطريقة المثلى إلدارة العمل ،للك من
االحتياجات الحالية وفرص النمو المستقبلية.

لخص | حلول  HPو Nuance SafeCom
ُم ّ

تفعيل سياسات في جميع أرجاء
الشركة من خالل االلتزام والتوجيه
للتحكم.
الخاضعين
ّ
ْ

حلول  HPو Nuance SafeCom
في العمل
اكتشفت إحدى الشراكت العالمية الرائدة
في مجال االستشارات والتكنولوجيا أن
أسطولها القديم من الطابعات وآالت
التصوير لم يعد ُيواكب االستخدام
الكثيف في ثالثة أفرع أوروبية .وقد
المتواترة
تضمنت المشالك الصيانة ُ
ّ
والفجائية والجودة السيئة للمخرجات.
ُ
أيضا أن
كما اكتشف مدير العمليات ً
الموظفين طلبوا استخدام طابعاتهم
ونظرا لوجود
الخاصة ألسباب السرية.
ً
 17طراز مختلف من الطابعات ،فقد
حقيقيا .وفي
تحديا
اكنت إدارة األجهزة
ً
ً
تبنيها لوجهة نظر جديدة ،قامت
إطار ّ
الشركة بنشر  142طابعة متعددة
المهام من  HPو 75طابعة LaserJet
ألوان ،ووحدات  SafeCom Pull Printingو
 .Rule-Based Printingوبفضل اتباع هذا
النهج ،انخفض حجم األسطول بنسبة
 30%وأصبح لدى الموظفين فهم أفضل
بالتاكليف اإلجمالية .وفي إطار الحفاظ
على خصوصية البياناتَ ،ع َمد الموظفون
الستخدام البطاقات الالتالمسية أو
إضافة إلى
الممغنطة لبدء مهام الطباعة.
ً
ُ
ذلك ،انخفضت تاكليف الطباعة بواقع
 20بالمائة ألن الموظفين لم يعودوا
يتركون مستندات على الطباعات.

مراقبة الطباعة والنسخ والمسح
الضوئيواستخدامالبريداإللكتروني
والفاكس وتتبع التاكليف من أجل
المساءلة الوظيفية.

المزايا والفوائد
توفير التاكليف وخفض المخلّ فات
•التأكد أن المهام التي ُتريد طباعتها فقط هي
التي ُتطبع باستخدام .SafeCom Pull Print
•تطبيق سياسات الطباعة والتصوير في
جميع أرجاء الشركة ،بما في ذلك الطباعة
على الوجهين والطباعة األلوان – باستخدام
.SafeCom Rules Based Printing

تعزيز أمن المستندات والبيانات
بالمصادقة والتشفير.

منح الموظفين الراحة والسهولة التي
يحتاجونها
•السماح للموظفين باستعادة األوراق
المطبوعة على أي جهاز تصوير أو طباعة
في الزمان والماكن الذي ُيناسبهم مع
.SafeCom Pull Print

•تسهيل قيام الموظفين بإرسال مهام الطباعة
من هواتفهم الذكية باستخدام SafeCom
.Mobile Pull Print

زيادة مستوى األمان
•تسليم المهمة الصحيحة للشخص الصحيح
باستخدام مصادقة  SafeComمع الطباعة
بطريقة السحب.

المعقدة لتكنولوجيا
تبسيط المهام ُ
المعلومات
مزيدا من
المعلومات
تكنولوجيا
•إعطاء
ً
التحكم في جميع أجهزة التصوير والطباعة،
ّ
باستخدام .SafeCom Smart Printer Driver

تبع تاكليف الطباعة بسهولة من أجل
َت ّ
المساءلة الوظيفية
•السماح للموظفين باستعادة األوراق
المطبوعة على أي جهاز تصوير أو طباعة
في الزمان والماكن الذي ُيناسبهم مع
.SafeCom Pull Print

ابدأ بالتقييم

•تحقيق أقصى استفادة ممكنة في حماية
المستندات والسرية مع تشفير .SafeCom

•مقارنة أكواد فواتير العمالء بمهام
التصوير والطباعة عند إضافة حل
.SafeCom Client Billing

•تمكين موظفيك من الدفع المسبق ومراقبة
جميع تاكليف التصوير والطباعة باستخدام
وحدة .SafeCom Pay

•سرعة تحديد مشالك التصوير والطباعة
المحتملة قبل حدوث األعطال باستخدام
.SafeCom Support Reporting

اتصل بمندوب  HPالمحلي من أجل:
للتحدث عن االحتياجات
•عمل ورشة عمل
ّ
الخاصة بشركتك

•وضع خطة لتحديد أفضل الحلول للحاضر
والمستقبل
•تحديد منهجية ما من شأنها تقليل التأثير
البيئي للمؤسسة مع مراعاة توفير األموال

تعرف على المزيد من خالل زيارة
ّ
hp.com/go/gsc
المكونة من ثالثة أجزاء
منهجية HP
ّ
تعمل  HPمعك لتقييم ونشر وإدارة بيئة تصوير وطباعة ُمخصصة بما يتناسب مع احتياجاتك التجارية ،مع مراعاة خفض التاكليف وتوفير الموارد وتبسيط العمليات ذات
االستهالك الشديد للمستندات.
تحسين سير العمل
من خالل تنسيق العمليات شديدة االستهالك
للمستندات وتبسيطها ،تستطيع  HPمساعدتك على
توفير بيئة أكثر فعالية اللتقاط المعلومات وإداراتها
ومشاركتها.

إدارة بيئة التصوير والطباعة
سويا ،تستطيع  HPمساعدتك
من خالل تعاوننا
ً
حسنة مع
على الحفاظ على البنية التحتية ُ
الم ّ
تحسين كفاءة المؤسسات وزيادة األمان.

تحسين االستفادة من البنية التحتية
تستطيع  HPمساعدتك على تحقيق التوازن بين
التاكليف اإلجمالية للطباعة واحتياجاتك بما ُيحقق سير
العمل المناسب واإلنتاجية للمستخدم.

سجل للحصول على التحديثات
ّ
hp.com/go/getupdated
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