Oversigt

Tag kontrollen – over udskrivning,
omkostninger og dine konkurrenter
HP- og Nuance SafeCom-løsninger til sikkerhed, jobregnskab,
scanning og udskrivning

Hvad hvis du kunne...
• Kontrollere omkostningerne og
farveudskrivning på tværs af din
organisation ved at overvåge og
allokere omkostninger til de rette
afdelinger, omkostningscentre,
projekter samt individer?
• Beskytte fortrolige dokumenter
gennem praktiske godkendelses
metoder på dine scannings- og
udskrivningsenheder?
• Begrænse adgangen til alle
udskrivnings-, kopierings-, scannings-,
e-mail- og faxfunktioner til dem, der
har brug for det?
• Reducere miljøpåvirkning ved at skære
ned for forbruget af papir og toner?

Udfordringen

Overblik over løsninger

Det kan virke overvældende at holde
omkostningerne nede, specielt i scanningsog udskrivningsmiljøer. Før du kan holde
omkostningerne i ave, skal du forstå, hvor
de kommer fra. Det er essentielt, at du
identificerer muligheden for at spare penge,
hver gang du får chancen. Det eneste, du har
brug for, er en løsning, der hjælper dig med
at vurdere dine scannings- og udskrivnings
miljøer, optimere dit udstyr, stramme op på
effektiviteten og øge din indsats for miljøet.

HP- og Nuance SafeCom-løsninger leverer
en omfattende, integreret pakke af løsninger,
der er lige så skalérbare, som de er nyttige,
når det handler om at opnå dine forretnings
mæssige mål.

Identificer, hvor og hvordan din virksomhed
kan spare penge, når du forbedrer kontrollen
og sikkerheden i dit scannings- og udskriv
ningsmiljø. HP- og Nuance SafeComløsninger til sikkerhed, jobregnskab, scanning
og udskrivning hjælper din virksomhed med
at få en konkurrencefordel ved at håndtere
omkostninger, reducere spild, øge sikkerheden
og uden problemer spore udskrivningsom
kostningerne i hele din organisation. Få et
hurtigt overblik over, hvad din virksomhed
har behov for, så den kan holde sig ovenpå
og kørende i det lange løb.

Du vil se måder, hvorpå du kan effektivisere
i alle hjørner af din organisation med løsninger,
der giver dig øget sikkerhed og omfattende
overvågning. Levér det rette udskrivningsjob
til den rette person hver eneste gang. Sæt
en stopper for scannings- og udskrivnings
processer, der er løbet af sporet. Tag styring
på scannings- og udskrivningsinitiativer, som
f.eks. dupleksudskrivning, i hele virksom
heden. Giv dine ansatte mere frihed og
kontrol til at arbejde på den måde, de vil, og
giv din it-afdeling de målrettede løsninger,
der styrker sikkerheden og forbedrer
flådeadministrationen. Det er måden at drive
forretning på − både med øje for nutidens
behov og fremtidens vækstmuligheder.
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Øg dokument- og
datasikkerheden med
godkendelse og kryptering.

HP- og Nuance SafeComløsninger på arbejde
En førende global konsulent- og
teknologivirksomhed konstaterede,
at deres forældede printerflåde og
kopimaskiner ikke længere kunne
håndtere den intensive brug på tre
europæiske kontorer. Problemerne
omfattede gentagen, ikke-planlagt
vedligeholdelse og udskrifter i dårlig
kvalitet. Driftslederen fandt desuden
ud af, at de ansatte ønskede deres egne
printere af hensyn til fortroligheden.
Med 17 forskellige printermodeller var
administrationen af enhederne ligeledes
en udfordring. For at starte på en frisk
installerede firmaet 142 HP MFP'er,
75 HP Color LaserJet-printere samt
SafeCom Pull-udskrivning og
udskrivningsmoduler baseret på regler.
Med denne tilgang reducerede de
flådestørrelsen med 30 procent, og de
ansatte har nu en bedre forståelse for
de overordnede omkostninger. For at
opretholde databeskyttelsen bruger de
ansatte nu enten kontaktløse chipkort
eller chipkort til at igangsætte
udskrivningen af jobbet. Udgifterne
til udskrivning er ligeledes faldet med
20 procent, fordi de ansatte ikke længere
efterlader dokumenter i printerne.

Overvåg brugen af udskrivning,
kopiering, scanning, e-mail og
fax, og spor omkostninger til
jobregnskabet.

Fordele og funktioner

Styrk politikken på tværs af
virksomheden med kontrolleret
overholdelse og routing.

Sparer omkostninger og reducerer spild
• Sikrer, at kun de jobs, der skal udskrives,
bliver udskrevet med SafeCom
Pull-udskrivning.

Giv brugerne den bekvemmelighed, de har
brug for
• Giv de ansatte mulighed for at udskrive
deres jobs ved alle scannings- og
udskrivningsenheder, når det passer dem,
med SafeCom pull-udskrivning.

• Styrker udskrivnings- og kopieringspolitikken
på tværs af virksomheden – inklusive dupleksog farveudskrivning – med SafeComs
regelbaserede udskrivning.

• Gør det lettere for de ansatte at frigive
udskrivningsjobs direkte fra deres
smartphone med SafeCom Mobile
Pull-udskrivning.

Styrk sikkerheden
• Levér det rette job til den rette person med
SafeCom-godkendelse med pull-udskrivning.

Gør komplekse it-opgaver nemmere
• Giv it-afdelingen mere kontrol over dine
scannings- og udskrivningsenheder med
SafeCom Smart Printer Driver.

• Drag fordel af det ultimative inden for
dokumentbeskyttelse og fortrolighed med
SafeCom-kryptering.
Spor nemt udskrivningsomkostninger til
jobregnskabet
• Giv de ansatte mulighed for at udskrive
deres jobs ved alle scannings- og
udskrivningsenheder, når det passer dem,
med SafeCom pull-udskrivning.
• Match kundernes faktureringskoder med
scannings- og udskrivningsjob, når du tilføjer
SafeCom-kundefaktureringsløsningen.
• Gør dine ansatte i stand til at forudbetale
og overvåge deres egne scannings- og
udskrivningsomkostninger med SafeCombetalingsmodulet.

• Identificer hurtigt potentielle problemer
med scannings- og udskrivningsenheder,
før de fører til nedetid, med SafeCom
Support Reporting.

Kom i gang
Kontakt din lokale HP-repræsentant for at:
• Arrangere en workshop, hvor vi kan tale
om dine unikke virksomhedsbehov
• Udforme en plan for at lancere den bedste
løsning nu og i fremtiden
• Identificere en tilgang til at reducere
miljøpåvirkningen i din organisation,
samtidig med at du sparer penge

Få flere oplysninger på
hp.com/go/gsc
HP's fremgangsmåde i tre trin
HP samarbejder med dig om at vurdere, installere og administrere dit scannings- og udskrivningsmiljø, så det er skræddersyet til at møde jeres virksomheds
behov, samtidig med at du reducerer omkostningerne, sparer ressourcer og forenkler dokumenttunge processer.
Optimer infrastrukturen
HP kan hjælpe dig med at opnå en balance mellem
dine samlede udskrivningsomkostninger og dit
behov for bekvemmelighed og produktivitet.

Administrer miljøet
Et samarbejde med HP kan hjælpe dig til at
opretholde en optimeret infrastruktur, samtidig
med at du øger effektiviteten i virksomheden og
strammer sikkerheden.

Styrk arbejdsgangene
Ved at strømline dokumenttunge processer kan
HP hjælpe dig til at levere et mere effektivt miljø
til registrering, håndtering og deling af oplysninger.

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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