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קח את השליטה  -בהדפסה,
בעלויות ובמתחרים שלך

פתרונות הדמיה והדפסה של  HPו־ Nuance SafeComלאבטחה ודוח משימות

מה אם היה באפשרותך...
•לשלוט בעלויות ובהדפסה בצבע ברחבי הארגון
שלך על־ידי ניטור והקצאת עלויות למחלקות
המתאימות ,למרכזי עלות ,לפרויקטים ולאנשים?
•להגן על מסמכים סודיים באמצעות שיטות
נוחות של אימות זהות בהתקני ההדפסה
וההדמיה שלך?

•להגביל את הגישה לכל יכולות ההדפסה,
צילום ,סריקה ,דוא״ל ופקס רק לאלה שיש
להם צורך בזה?

•להפחית פגיעה בסביבה על־ידי צמצום כמות
הנייר והטונר שבשימוש?

האתגר

סקירת הפתרונות

הכלת עלויות עשוי להיות עניין קשה לכל ארגון ,במיוחד
בסביבת ההדמיה וההדפסה .לפני שניתן להפחית עלויות,
יש צורך להבין מאין נובעות עלויות אלה .חשוב לזהות
דרכים לחסוך בעלויות בכל הזדמנות .כל מה שאתם
צריכים הוא פתרון שיסייע לכם לבדוק את סביבת ההדמיה
וההדפסה ,למטב את הציוד ,להדק את היעילות ולעודד
מאמצי אחריות סביבתית.

פתרונות  HPו־ Nuance SafeComמהווים מערכת
משולבת ומקיפה של פתרונות ,הניתנת להתאמה
ומסייעת לכם להשיג את היעדים העסקיים שלכם.

אתרו היכן וכיצד העסק שלכם יכול לחסוך כאשר אתם
משפרים את השליטה והאבטחה של סביבת ההדמיה
וההדפסה שלכם .פתרונות ההדמיה וההדפסה של
 HPו־ Nuance SafeComלאבטחה ודוח משימות
מסייעים לעסק שלכם להשיג יתרון תחרותי על־ידי ניהול
עלויות ,הפחתת בזבוז ,הגברת האבטחה ומעקב רצוף
אחר עלויות ההדפסה ברחבי הארגון .זהו בקלות את מה
שדרוש לעסק שלכם כדי להמשיך ולפעול לאורך זמן.

אתם תתחילו למצוא התייעלות בכל פינה בארגון שלכם,
עם פתרונות שמספקים אבטחה משופרת וניטור היקפי.
תוכלו לשלוח את עבודת ההדפסה הנכונה לאדם הנכון
בכל פעם .תוכלו להשתלט על תהליכי הדמיה והדפסה
שיצאו משליטה .תוכלו להנהיג יוזמות הדמיה והדפסה
בחברה ,כגון הדפסה דו־צדדית .תוכלו לתת לעובדים
שלכם יותר חופש ושליטה לעבוד כרצונם ,ולתת לצוות
ה־ ITשלכם את הפתרונות הייעודיים כדי לחזק אבטחה
ולשפר ניהול צי .זו הדרך שבה עסק צריך להתנהל ,עבור
הצרכים של היום וגם עבור אפשרויות הצמיחה של מחר.
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אכפו את מדיניות החברה באמצעות
תאימות וניתוב מבוקרים.

פתרונות  HPו־Nuance SafeCom
בפעולה
חברת ייעוץ וטכנולוגיה עולמית מובילה הבינה
שצי המדפסות ומכונות הצילום המיושן שלה כבר
לא יכול עוד להתמודד עם השימוש הכבד בשלושה
משרדים אירופאיים .הבעיות כללו תחזוקה חוזרת
ובלתי מתוכננת ואיכות פלט גרועה .מנהל התפעול
גם מצא שלעובדים נדרשו מדפסות משלהם כדי
להבטיח סודיות .עם  41דגמי מדפסות שונים,
ניהול ההתקנים הציב אתגר .לאחר שהחברה
רעננה את נקודת המבט שלה ,היא פרסה
 142מדפסות  HPרב־תכליתיות 75 ,מדפסות
 HP Color LaserJetעם מודולים למשיכת
הדפסה ולהדפסה מבוססת חוקים של .SafeCom
עם גישה זו ,הצי הצטמצם ב־ 30אחוז והעובדים
מבינים עתה טוב יותר את משמעות העלויות
הכוללות .כדי לשמור על פרטיות הנתונים,
העובדים משתמשים בכרטיסי קירבה או החלקה
כדי לאתחל עבודות הדפסה .בנוסף ,יש ירידה
של  20אחוז בעלויות ההדפסה הודות לכך
שהעובדים אוספים את כל המסמכים מהמדפסות.

עקבו אחר השימוש בהדפסה ,העתקה,
צילום ,סריקה ,דוא״ל ופקס ,ועקבו אחר
העלויות עבור דוח משימות.

תועלות ומאפיינים
חיסכון בעלויות והפחתת בזבוז
•ודאו שרק עבודות שחייבים להדפיס אכן מודפסות,
באמצעות משיכת הדפסה של .SafeCom

•אכפו מדיניות הדפסה וצילום ברחבי החברה – כולל
הדפסה דו־צדדית ובצבע – עם הדפסה מבוססת
חוקים של .SafeCom

הגברת אבטחה
•שלחו את העבודה הנכונה לאדם הנכון באמצעות
אימות זהות ומשיכת הדפסה של .SafeCom

•נצלו את האבטחה וסודיות המסמכים האולטימטיבית
עם הצפנת .SafeCom

עקבו בקלות אחר עלויות ההדפסה עבור דוח משימות
•אפשרו לעובדים לאחזר הדפסות בכל התקן הדמיה או
הדפסה שירצו ,בזמן ובמקום שמתאימים להם ,באמצעות
משיכת הדפסה של .SafeCom

•התאימו קודי חיוב לקוחות עם עבודות הדמיה והדפסה
באמצעות הוספת פתרון חיוב הלקוחות של .SafeCom
•אפשרו לעובדים שלכם לשלם מראש ולנטר את
עלויות ההדמיה וההדפסה שלהם באמצעות מודול
.SafeCom Pay

הגבירו את אבטחת המסמכים והנתונים
עם אימות זהות והצפנה.

אפשרו למשתמשים את הנוחות שהם צריכים
•אפשרו לעובדים לאחזר הדפסות בכל התקן הדמיה
והדפסה לפי רצונם ובמקום המתאים להם עם משיכת
הדפסה של .SafeCom
•אפשרו לעובדים לשחרר הדפסות בקלות ישירות
מהסמארטפון שלהם עם משיכת הדפסה ניידת של
.SafeCom

הפכו משימות  ITמורכבות לפשוטות
•העניקו לאנשי ה־ ITיותר שליטה על כל התקני ההדמיה
וההדפסה שלכם ,באמצעות מנהל מדפסת חכם של
.SafeCom
•זהו במהירות בעיות הדמיה והדפסה פוטנציאליות
לפני שיגרמו להשבתה ,באמצעות דיווח התמיכה
של .SafeCom

התחילו כבר עכשיו
צרו קשר עם נציג  HPהמקומי על מנת:
•לארגן סדנה כדי לשוחח אודות הצרכים הייחודיים
של העסק שלכם.
•צרו תוכנית להשקת הפתרון הטוב ביותר היום
ולקראת העתיד

•זהו גישה המפחיתה את הפגיעה הסביבתית של הארגון
שלכם תוך כדי חיסכון כספי.

קבלת מידע נוסף ב־
hp.com/go/gsc
גישת שלושת השלבים של HP
 HPעובדת איתכם כדי להעריך ,לפרוס ולנהל סביבת הדמיה והדפסה המותאמת לצרכים העסקיים שלכם ,ומסייעת לכם להפחית עלויות ,לחסוך משאבים ולפשט תהליכים עתירי מסמכים.
שיפור תזרים העבודה
על־ידי ייעול של תהליכים עתירי מסמכים HP ,יכולה לסייע לכם
ליצור סביבה יעילה יותר עבור לכידה ,ניהול ושיתוף של המידע.

ניהול הסביבה
בעבודה משותפת HP ,יכולה לסייע לכם לשמור על תשתית
מיטבית ,תוך כדי שיפור היעילות העסקית והידוק האבטחה.

מיטוב תשתיות
 HPיכולה לסייע לכם להשיג איזון בין עלות ההדפסה הכוללת
שלכם לבין הצרכים שלכם עבור נוחות ופרודקטיביות של
המשתמש.

הירשמו לקבלת עדכונים
hp.com/go/getupdated
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