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Ota tulostaminen, kustannukset
ja kilpailutilanne hallintaan
HP ja Nuance SafeCom turvatulostus- ja käytönseurantaratkaisut

Mitä jos voisit...
• Hallita kustannuksia ja väritulostuksen
käyttöä koko organisaatiossasi
valvomalla ja kohdentamalla
kustannukset oikeille osastoille,
kustannuspaikoille, projekteille
ja henkilöille?
• Suojata luottamukselliset dokumentit
kätevillä todentamisratkaisuilla
verkkotulostimissa ja monitoi
milaitteissa?
• Rajoittaa tulostus-, kopiointi-,
skannaus- ja faksaustoimintoihin
pääsyn vain käyttäjille, jotka niitä
tarvitsevat?
• Vähentää ympäristövaikutuksia
pienentämällä käyttämäsi paperin
ja väriaineen määrää?

Haaste

Ratkaisun esittely

Kustannusten pitäminen kurissa voi olla haaste
mille tahansa organisaatiolle, etenkin tulosta
misessa ja kopioimisessa. Ennen kuin voit
hallita kustannuksia, sinun on tiedettävä,
mistä ne kertyvät. Oleellista on tunnistaa
kustannusten säästömahdollisuudet joka
paikassa. Tarvitset vain ratkaisun, joka auttaa
arvioimaan toimistolaiteympäristöjä,
optimoimaan laitteistoja, lisäämään
tehokkuutta ja kehittämään ympäris
tövastuullisia tekoja.

HP ja Nuance SafeCom -ratkaisut ovat kattava,
integroitu kokonaisuus, joka skaalautuu ja
auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi
tavoitteet.

Tunnista paikat, joissa yrityksesi voi säästää,
kun parannat toimistolaitteittesi hallintaa ja
turvallisuutta. HP ja Nuance SafeComin
turvatulostus- ja käytönseurantaratkaisut
tietoturvalle ja työhallinnalle auttavat yritystäsi
hankkimaan kilpailuetua kustannusten
hallinnalla, hävikin vähentämisellä, turvalli
suuden parantamisella sekä saumattomalla
tulostuskustannusten seurannalla koko
organisaatiossasi. Voit helposti tunnistaa,
mitä yrityksesi tarvitsee pysyäkseen vauhdissa
pitkällä aikavälillä.

Löydät tehokkuutta joka puolelta organi
saatiotasi, kun käytät parempaa turvallisuutta
ja kattavaa valvontaa tuottavia ratkaisuja.
Voit ohjata oikean tulostustyön oikealle
henkilölle joka kerta. Kerää yhteen hallitse
mattomat tulostamisen, kopioimisen ja
skannaamisen prosessit. Määrittele koko
yrityksen kattavia tulostamisen ominaisuuksia,
kuten kaksipuolista tulostamista. Anna
työntekijöillesi lisää vapautta ja mahdollisuus
tehdä työtä haluamallaan tavalla. Anna IT:lle
kohdennetut ratkaisut, joilla se voi vahvistaa
tietoturvaa ja parantaa laitekannan hallintaa.
Näin yritysten tulisi toimia, vastata sekä tämän
päivän haasteisiin että tulevaisuuden
kasvumahdollisuuksiin.
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Paranna dokumenttien ja tiedon
tietoturvaa todennuksella ja
salauksella.

HP ja Nuance SafeCom
-ratkaisut töissä
Johtava globaali konsultointi- ja
teknologiayritys havaitsi, että sen
vanhentunut tulostin- ja kopiokonekanta
ei enää riittänyt kolmen eurooppalaisen
toimipisteen suuriin tarpeisiin. Toistuvat,
suunnittelemattomat ylläpito-ongelmat
ja heikko tulostuslaatu olivat ongelmina.
Toiminnasta vastaava johtaja havaitsi,
että henkilöstö pyysi myös henkilökoh
taisia tulostimia luottamuksellisuuden
takia. Laitehallinta oli haastavaa 17
tulostinmallin valikoimassa. Yritys otti
uuden tulokulman. Se otti käyttöön 142
HP-monitoimilaitetta, 75 HP Color
LaserJet -tulostinta ja SafeComturvatulostuksen, sekä sääntöpohjaiset
tulostusominaisuudet Tämä vähensi
laitekantaa 30 prosenttia. Henkilöstöllä
on nyt parempi kuva kokonaiskus
tannuksista. Tietoturvan säilyttämiseksi
henkilöstö käyttää joko etäluku- tai
magneettiraitakortteja tulostuksen
käynnistämiseksi. Tulostuskulut
laskivat lisäksi 20 prosenttia, koska
henkilöstö ei enää jätä tulosteita
noutamatta.

Valvo tulostuksen, skannauksen,
sähköpostin ja faksin käyttöä
ja seuraa tulostustöiden
kustannuksia.

Edut ja ominaisuudet
Säästä kustannuksissa ja vähennä hukkaa
• SafeCom-turvatulostus varmistaa, että
vain sellaiset työt tulostetaan, jotka on
aidosti saatava paperille.
• Voit ottaa koko yrityksen yhteiset tulostusja kopiointikäytännöt käyttöön, kuten
kaksipuolista tai väritulostusta koskien
SafeComin sääntöpohjaisella tulostamisella.
Lisää tietoturvaa
• SafeComin todentaminen ja turvatulostus
varmistavat, että oikea tulostustyö päätyy
oikealle henkilölle.
• Ota käyttöön dokumenttisuojauksen
ja luottamuksellisuuden huipputurva
SafeCom-salauksen avulla.
Seuraa tulostuskustannuksia helposti ja
pidä kirjaa tulostustöistä
• SafeCom-turvatulostus antaa henkilöstön
hakea tulosteet miltä tahansa
toimistolaitteelta silloin, kun he haluavat.
• Kohdista asiakkaiden laskutuskoodit
tulostus- ja kopiointitöihin Safecom Client
Billing ratkaisulla.
• SafeCom Pay -moduulin avulla henkilöstö
voi maksaa ennalta tulostus- ja
kopiointityönsä ja seurata kustannuksia.

Valvo yrityksen yhteisten
käytäntöjen toteutumista
hallitun vaatimuksenmukaisuuden
ja ohjaamisen kautta.

Anna käyttäjille heidän haluamansa
käyttömukavuus
• SafeCom-turvatulostus antaa henkilöstön
hakea tulosteet miltä tahansa toimisto
laitteelta silloin, kun he haluavat.
• SafeCom Mobile -turvatulostuksen avulla
henkilöstö voi vapauttaa tulosteet suoraan
älypuhelimistaan.
Tee monimutkaisista IT-tehtävistä
yksinkertaisia
• Anna IT:lle toimistolaitteiden hallinta
ja ota käyttöön SafeCom Smart Printer
tulostusajuri.
• SafeCom Support -raportointi tunnistaa
mahdolliset toimistolaitteiden ongelmat
ennen kuin ne johtavat käyttökatkoihin.

Aloita
Ota yhteyttä HP-myyjääsi ja
• Sovi työpajasta, jossa selvitetään yrityksesi
tarpeet
• Laadi suunnitelma, jolla lanseerataan
tämän päivän ja tulevaisuuden paras ratkaisu
• Tunnista lähestymistapa, joka vähentää
organisaatiosi ympäristövaikutuksia ja säästä
rahaa

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/gsc
HP:n kolmivaiheinen lähestymistapa
HP toimii apunasi ja arvioi, ottaa käyttöön ja hallinnoi toimistolaiteympäristön, joka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin. Tämä auttaa vähentämään kustannuksia,
säästää resursseja ja yksinkertaistaa paljon dokumentteja sisältäviä prosesseja.
Optimoi infrastruktuuri
HP voi auttaa löytämään tasapainon tulostuksen
kokonaiskustannusten, käyttäjäystävällisyyden ja
tuottavuuden välillä.

Hallinnoi ympäristöäsi
Yhdessä sinä ja HP voitte hallita optimoitua
infrastruktuuriasi, parantaa liiketoiminnan
tehokkuutta ja tiukentaa tietoturvaa.

Paranna työnkulkua
Yksinkertaistamalla paljon dokumentteja
sisältäviä prosesseja HP voi auttaa rakentamaan
tehokkaamman ympäristön tiedon tallentamiselle,
hallinnoinnille ja jakamiselle.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated
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