Ενημέρωση

Πάρτε τον έλεγχο – των εκτυπώσεων,
του κόστους, του ανταγωνισμού σας
Ασφάλεια HP και Nuance SafeCom και Λύσεις Κοστολόγησης Εργασιών
Απεικόνισης και Εκτύπωσης

Σκεφτείτε πώς θα ήταν αν
μπορούσατε...
• Να ελέγχατε το κόστος και την έγχρωμη
εκτύπωση στην επιχείρησή σας,
παρακολουθώντας και κατανέμοντας
το κόστος στα αντίστοιχα τμήματα,
κέντρα κόστους, έργα και άτομα.
• Να προστατέψετε τα εμπιστευτικά
έγγραφα μέσω πρακτικών μεθόδων
ελέγχου ταυτότητας στις συσκευές
απεικόνισης και εκτύπωσης που
διαθέτετε.
• Να περιορίζατε την πρόσβαση σε
όλες τις δυνατότητες εκτύπωσης,
αντιγραφής, σάρωσης, email και φαξ
μόνο σε εκείνους που τις χρειάζονται.
• Να μειώνατε τις περιβαλλοντικές
επιδράσεις περιορίζοντας την ποσότητα
του χαρτιού και του γραφίτη που
χρησιμοποιείτε.

Η πρόκληση

Ανασκόπηση λύσεων

Ο περιορισμός του κόστους μπορεί να υπερβεί
οποιαδήποτε οργάνωση, ειδικά στο
περιβάλλον απεικονίσεων και εκτυπώσεών
της. Πριν χαλιναγωγήσετε το κόστος,
χρειάζεται να κατανοήσετε την προέλευσή
του. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τις
ευκαιρίες εξοικονόμησης κόστους με κάθε
ευκαιρία. Αυτό που χρειάζεστε είναι μια λύση
που θα σας βοηθήσει να έχετε μια επισκόπηση
του περιβάλλοντος απεικονίσεων και εκτυπώσεων, να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο
τρόπο τον εξοπλισμό σας, να επιμείνετε στην
αποδοτικότητα και να ενισχύετε τις προσπάθειες περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Οι λύσεις HP και Nuance SafeCom διαθέτουν
ένα ολοκληρωμένο, ενσωματωμένο σύνολο
λύσεων οι οποίες είναι κλιμακούμενες αλλά
και αποτελεσματικές στην βοήθεια που
σας παρέχουν να πετύχετε τους στόχους της
επιχείρησής σας.

Εντοπίστε πού και πώς η επιχείρησή σας
μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα ενώ εσείς
βελτιώνετε τον έλεγχο και την ασφάλεια στο
περιβάλλον απεικονίσεων και εκτυπώσεών
σας. Η Ασφάλεια HP και Nuance SafeCom
και οι Λύσεις Κοστολόγησης Εργασιών
Απεικόνισης και Εκτύπωσης βοηθούν την
επιχείρησή σας να έχει ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα με τη διαχείριση του κόστους,
τον περιορισμό της σπατάλης, την αύξηση
της ασφάλειας και την απρόσκοπτη παρακολούθηση του κόστους εκτύπωσης σ'
ολόκληρη την επιχείρησή σας. Αναγνωρίζετε
εύκολα τι χρειάζεται η επιχείρησή σας για να
στέκεται όρθια και να λειτουργεί μακροχρόνια.

Θα αρχίσετε να ανακαλύπτετε αποτελεσματικότητες σε κάθε γωνιά της επιχείρησής
σας, με λύσεις που εξασφαλίζουν βελτιωμένη
ασφάλεια και ολοκληρωμένη παρακολούθηση.
Παρέχετε κάθε φορά τη σωστή εργασία
εκτύπωσης στο κατάλληλο πρόσωπο.
Καταργήστε τις ανεξέλεγκτες διαδικασίες
απεικόνισης και εκτύπωσης. Ρυθμίστε τις
πρωτοβουλίες απεικόνισης και εκτύπωσης,
όπως η εκτύπωση διπλής όψης, σ' όλο το εύρος
της επιχείρησης. Δώστε στους υπαλλήλους
σας περισσότερη ελευθερία και έλεγχο να
εργάζονται με τον τρόπο που θέλουν, και
στην ομάδα σας ΙΤ στοχοποιημένες λύσεις
ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί
η διαχείριση του στόλου. Είναι ο τρόπος που
θα έπρεπε να λειτουργούν οι επιχειρήσεις,
τόσο για τις σημερινές ανάγκες όσο και για
τις αυριανές ευκαιρίες ανάπτυξης.
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Αυξήστε την ασφάλεια των
εγγράφων και των δεδομένων
με έλεγχο ταυτότητας και
κρυπτογράφηση.

HP και Nuance SafeCom
λύσεις επί το έργον
Μια κορυφαία εταιρεία συμβούλων και
τεχνολογίας ανακάλυψε ότι ο παρωχημένος στόλος των εκτυπωτών και των
φωτοτυπικών της δεν ανταποκρινόταν
πλέον στην βαριά χρήση των τριών
γραφείων της στην Ευρώπη. Τα προβλήματα περιλάμβαναν επαναλήψεις,
απρογραμμάτιστες συντηρήσεις και κακή
ποιότητα εκτυπώσεων. Ο επιχειρησιακός
διευθυντής επίσης ανακάλυψε ότι οι
υπάλληλοι ζητούσαν να έχουν δικούς
τους εκτυπωτές για λόγους εμπιστευτικότητας. Με 17 διαφορετικά μοντέλα
εκτυπωτών, η διαχείριση συσκευών ήταν
μια πρόκληση. Αντιμετωπίζοντας την
κατάσταση με νέα οπτική, η εταιρεία
ανέπτυξε 142 πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές HP, 75 έγχρωμους εκτυπωτές
HP LaserJet, και δομοστοιχεία SafeCom
Pull Printing και Rule-Based Printing.
Με αυτή την προσέγγιση, το μέγεθος του
στόλου μειώθηκε κατά 30 τοις εκατό και
οι υπάλληλοι τώρα κατανοούν καλύτερα
το συνολικό κόστος. Για την διατήρηση
της εμπιστευτικότητας των δεδομένων,
οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν επαγωγικές (proximity) κάρτες ή μαγνητικές
κάρτες για την έναρξη εργασιών
εκτύπωσης. Επιπλέον, το κόστος
εκτυπώσεων μειώθηκε κατά 20 τοις
εκατό επειδή οι υπάλληλοι δεν αφήνουν
πλέον αδέσποτα έγγραφα στους
εκτυπωτές.

Παρακολουθείτε τη χρήση των
εκτυπώσεων, των αντιγραφών, των
σαρώσεων και των φαξ, καθώς και το
κόστος για κοστολόγηση των εργασιών.

Ωφέλη και χαρακτηριστικά
Εξοικονομήστε κόστος και μειώστε την σπατάλη
• Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εργασίες που χρειάζεται
να εκτυπωθούν όντως εκτυπώνονται,
χρησιμοποιώντας το SafeCom Pull Print.
• Εφαρμόστε σε όλο το εύρος της εταιρείας
πολιτικές εκτύπωσης και αντιγραφής
– περιλαμβανομένων έγχρωμων εκτυπώσεων
και εκτυπώσεων διπλής όψης – με SafeCom
Rules Based Printing.

Εντείνετε την ασφάλεια
• Στείλτε την σωστή εργασία στο κατάλληλο
άτομο χρησιμοποιώντας Έλεγχο Ταυτότητας
SafeCom Authentication με Pull Print.
• Επωφεληθείτε από την απόλυτη προστασία και
εμπιστευτικότητα των εγγράφων με
κρυπτογράφηση SafeCom.

Παρακολουθείτε εύκολα το κόστος εκτύπωσης
για κοστολόγηση των εργασιών
• Επιτρέψτε στους υπαλλήλους να παραλαμβάνουν εκτυπώσεις από οποιαδήποτε συσκευή
απεικόνισης και εκτύπωσης οπουδήποτε και
όποτε τους εξυπηρετεί με SafeCom Pull Print.
• Αντιστοιχήστε τους κωδικούς χρέωσης πελάτη
με εργασίες απεικόνισης και εκτύπωσης
προσθέτοντας τη λύση SafeCom Client Billing.
• Δώστε την δυνατότητα στους υπαλλήλους σας
να προπληρώνουν και να παρακολουθούν το
κόστος των δικών τους απεικονίσεων και
εκτυπώσεων χρησιμοποιώντας το δομοστοιχείο
SafeCom Pay.

Εφαρμόστε πολιτικές σ' όλο το
εύρος της επιχείρησης μέσω της
ελεγχόμενης συμμόρφωσης και
δρομολόγησης.

Δώστε στους χρήστες την άνεση που χρειάζονται
• Επιτρέψτε στους υπαλλήλους να παραλαμβάνουν εκτυπώσεις από οποιαδήποτε συσκευή
απεικόνισης και εκτύπωσης οπουδήποτε και
όποτε τους εξυπηρετεί με SafeCom Pull Print.
• Διευκολύνετε τους υπαλλήλους να εκτυπώνουν
κατευθείαν από τα smartphone τους με SafeCom
Mobile Pull Print.

Απλοποιήστε σύνθετα έργα ΙΤ
• Δώστε στο τμήμα IT σας περισσότερο έλεγχο
σε όλες τις συσκευές απεικόνισης και εκτύπωσης,
χρησιμοποιώντας το Πρόγραμμα Οδήγησης
Εκτυπωτή SafeCom Smart.
• Εντοπίστε γρήγορα πιθανά θέματα απεικόνισης
και εκτύπωσης πριν οδηγήσουν σε παύση
λειτουργίας, με το SafeCom Support Reporting.

Αρχίστε
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
της HP στο:
• Οργανώστε ένα εργαστήριο για να συζητήσετε
τις ειδικές ανάγκες της επιχείρησής σας
• Δημιουργήστε ένα σχέδιο για να εφαρμόσετε
την καλύτερη λύση για σήμερα και στο μέλλον
• Υιοθετήστε μια προσέγγιση που μειώνει τις
περιβαλλοντικές επιδράσεις της επιχείρησής
σας ενώ εξοικονομείτε χρήματα

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο
hp.com/go/gsc

Η τριπλή προσέγγιση της ΗΡ
Η ΗΡ συνεργάζεται μαζί σας για να αξιολογεί, να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται ένα περιβάλλον απεικονίσεων και εκτυπώσεων ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες
της επιχείρησής σας, ενώ σας βοηθάει να περιορίζετε το κόστος, να εξοικονομείτε πόρους και να απλοποιείτε διαδικασίες που απαιτούν πλήθος εγγράφων.
Βελτιστοποίηση υποδομής
Η HP μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε μια
ισορροπία μεταξύ του συνολικού κόστους
εκτυπώσεων και των αναγκών σας για ευκολία και
παραγωγικότητα.

Διαχείριση περιβάλλοντος
Η συνεργασία με την HP μπορεί να σας βοηθήσει
να διατηρείτε την καλύτερη δυνατή υποδομή
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης και αυξάνοντας την ασφάλεια.

Βελτίωση της ροής εργασίας
Εξορθολογίζοντας τις διαδικασίες αντιμετώπισης
του όγκου των εγγράφων σας, η ΗΡ μπορεί να σας
βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα πιο αποτελεσματικό
περιβάλλον για τη λήψη, διαχείριση και διανομή
πληροφοριών.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις στον ιστότοπο
hp.com/go/getupdated
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