Souhrn

Získejte kontrolu – nad tiskem,
náklady, vaší konkurencí
Bezpečnostní řešení a řešení pro počítání zobrazovacích a tiskových
úloh HP a Nuance SafeCom

Co kdybyste mohli...
• Řídit náklady a barevný tisk napříč vaší
organizací na základě monitorování
a přiřazování nákladů příslušným
oddělením, nákladovým střediskům,
projektům a jednotlivcům?
• Chránit důvěrné dokumenty pomocí
příhodných metod ověřování ve vašich
zobrazovacích a tiskových zařízeních?
• Omezit přístup ke všem funkcím tisku,
kopírování, skenování, e-mailování
a faxování pouze na ty, kdo je potřebují?
• Snížit vliv na životní prostředí omezením
množství spotřebovaného papíru a toneru?

Výzva

Přehled řešení

Hlídání nákladů může být nad možnosti kterékoli
organizace, zejména co se týče nákladů
v zobrazovacím a tiskovém prostředí. K tomu,
abyste dostali náklady pod kontrolu, potřebujete
nejprve porozumět, kde vznikají. Důležité je
identifikovat příležitosti k úsporám nákladů,
kdykoli se vyskytnou. K tomu potřebujete řešení,
které vám pomůže kontrolovat zobrazovací
a tisková prostředí, optimalizovat vybavení,
upevňovat účinnosti a podporovat snahy
o odpovědnost za životní prostředí.

Řešení HP a Nuance SafeCom nabízejí komplexní
integrovanou sadu přizpůsobitelných nástrojů,
které vám výrazně pomohou v dosahování vašich
obchodních cílů.

Zjistěte, kde a jak může vaše společnost ušetřit,
jestliže zlepšíte kontrolu a zabezpečení svého
zobrazovacího a tiskového prostředí. Bezpečnostní
řešení a řešení pro počítání zobrazovacích
a tiskových úloh HP a Nuance SafeCom pomohou
vaší firmě získat konkurenční výhodu na základě
řízení nákladů, omezení plýtvání, vyššího
zabezpečení a nepřetržitého sledování tiskových
nákladů napříč vaší organizací. Snadno rozpoznají,
co vaše firma potřebuje, aby mohla dál
a dlouhodobě prosperovat.

S řešeními, jež nabízejí zdokonalené zabezpečení
a komplexní monitorování, začnete nacházet
účinnosti na každém rohu své organizace. Zajistěte,
že se každá tisková úloha dostane vždy do rukou té
správné osoby. Zamezte zobrazovacím a tiskovým
procesům, které se vymykají kontrole. Uplatňujte
zobrazovací a tiskové iniciativy pro celou společnosti,
např. oboustranný tisk. Poskytněte svým
zaměstnancům více svobody a prostoru, aby mohli
pracovat tak, jak chtějí, a svému IT týmu cílená
řešení, která posílí zabezpečení a zdokonalí
správu všech tiskáren. Podnikání by mělo fungovat
jak v zájmu dnešních potřeb, tak i zítřejších
příležitostí k růstu.
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Zvyšte zabezpečení dokumentů
a dat pomocí ověřování a šifrování.

Řešení HP a Nuance SafeCom
v praxi
Přední globální konzultační a technologická
společnost zjistila, že její zastaralé tiskárny
a kopírky již nezvládají náročný provoz ve
třech evropských kancelářích. Problémy
zahrnovaly opakované neplánované potřeby
údržby a nízkou výstupní kvalitu. Provozní
ředitel rovněž zjistil, že zaměstnanci
požadují kvůli důvěrnosti vlastní tiskárny.
Se 17 různými modely tiskáren byla správa
všech zařízení problematická. S cílem toto
změnit firma nasadila 142 multifunkčních
tiskáren HP, 75 barevných tiskáren
HP LaserJet a moduly SafeCom Pull Printing
a Rule-Based Printing pro aktivaci a realizaci
tisku podle pravidel. Díky tomuto přístupu
se počet všech zařízení snížil o 30 procent
a zaměstnanci nyní lépe rozumějí celkovým
nákladům. V zájmu ochrany osobních údajů
pracovníci používají k aktivaci tiskových úloh
bezkontaktní nebo magnetické karty.
Tiskové náklady navíc klesly o 20 %, protože
zaměstnanci již nezanechávají nevyzvednuté
dokumenty v tiskárnách.

Monitorujte používání tisku, kopírování,
skenování, e-mailování a využívejte
sledování nákladů ke sčítání tiskových úloh.

Výhody a funkce
Úspora nákladů a omezení plýtvání
• Pomocí nástroje SafeCom Pull Print zajistíte,
že se budou tisknout pouze ty úlohy, které jsou
potřebné.
• Prosaďte zásady tisku a kopírování – včetně
oboustranného a barevného tisku – pro celou
společnost pomocí nástroje SafeCom Rules
Based Printing.
Vyšší zabezpečení
• S nástrojem SafeCom Authentication with Pull
Print se každá tisková úloha dostane do rukou
té správné osoby.
• Využijte všech výhod šifrovacího nástroje
SafeCom Encryption na ochranu dokumentů
a zachování důvěrnosti.
Sledujte snadno tiskové náklady pro účtování
tiskových úloh
• Umožněte zaměstnancům, aby mohli pomocí
nástroje SafeCom Pull Print realizovat tisk na
kterémkoli zobrazovacím a tiskovém zařízení
v místě a čase, které jim vyhovují.
• S přídavným řešením SafeCom Client Billing pro
fakturaci můžete zobrazovacím a tiskovým
úlohám přiřazovat fakturační kódy klientů.
• Poskytněte svým zaměstnancům možnost
předplatit si a monitorovat své vlastní zobrazovací
a tiskové náklady pomocí modulu SafeCom Pay.

Prosazujte zásady společnosti
pomocí řízeného dodržování
předpisů a pravidel směrování.

Nabídněte uživatelům pohodlí, jaké potřebují
• Umožněte zaměstnancům, aby mohli pomocí
nástroje SafeCom Pull Print realizovat tisk na
kterémkoli zobrazovacím a tiskovém zařízení
v místě a čase, které jim vyhovují.
• Usnadněte zaměstnancům možnosti tisku přímo
z jejich chytrých telefonů pomocí nástroje SafeCom
Mobile Pull Print.
Zjednodušení složitých IT úloh
• Poskytněte IT větší kontrolu nad vašimi
zobrazovacími a tiskovými zařízeními pomocí
nástroje SafeCom Smart Printer Driver.
• Rozpoznávejte rychle potenciální problémy se
zobrazovacími a tiskovými zařízeními pomocí
nástroje SafeCom Support Reporting, ještě než
dojde k výpadku.

Udělejte další krok
Kontaktujte svého místního zástupce HP, který
vám pomůže
• Připravit seminář, kde proberete své jedinečné
obchodní potřeby
• Vytvořit plán zavedení nejlepších řešení pro
současnost a do budoucna
• Nalézt přístup, kterým vaše organizace sníží
dopad na životní prostředí a zároveň ušetří peníze.

Více se dozvíte na
hp.com/go/gsc

Tři základní součásti přístupu společnosti HP

Společnost HP vám pomůže zpřístupnit, nasadit a spravovat zobrazovací a tiskové prostředí přizpůsobené tak, aby odpovídalo vašim obchodním potřebám a současně snížilo
náklady, šetřilo zdroje a zjednodušilo náročné procesy s dokumenty.

Optimalizace infrastruktury

Společnost HP vám pomůže dosáhnout rovnováhy mezi
celkovými náklady na tisk a vašimi potřebami, co se týče
pohodlí a produktivity uživatelů.

Správa prostředí

Společnost HP vám ve spolupráci s vámi může
pomoci udržovat optimalizovanou infrastrukturu
a zároveň zlepšovat efektivitu práce a upevňovat
zabezpečení.

Zdokonalené pracovní postupy

Zjednodušením náročných procesů s dokumenty vám
společnost HP může pomoci s vytvořením efektivnějšího
prostředí pro nahrávání, správu a sdílení informací.

Objednejte si aktualizace na
hp.com/go/getupdated
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