Tájékoztató

Vegye kézbe a nyomtatás, a költségek
és a verseny fölötti irányítást
A HP és a Nuance SafeCom képalkotó és nyomtatóeszközökre
kidolgozott biztonsági és feladat-nyilvántartási megoldásai

Mit szólna hozzá, ha...
• Irányítása alatt tarthatná a költségeket
és a színes nyomtatást a teljes
szervezetre kiterjedően, úgy, hogy
nyomon követi és a megfelelő
részlegeknek, költségközpontoknak,
projekteknek és személyeknek
juttatja a költségeket?
• Kényelmes, a képalkotó és
nyomtatóeszközöknél alkalmazható
hitelesítési módszerekkel védhetné
bizalmas dokumentumait?
• A nyomtatási, másolási, lapolvasási,
e-mailezési és faxolási lehetőségeket
azokra korlátozhatná, akiknek
szükségük van ezek használatára?
• A felhasznált papír- és festékmennyiség
redukálásával csökkenthetné a
környezetre kifejtett hatást?

A kihívás

A megoldás áttekintése

A költségek kézben tartása kemény dió minden
szervezet számára, különösen, ha a képalkotási
és nyomtatási környezetről van szó. Mielőtt
megzabolázná a költségeket, tisztán kell látnia,
hogy miből adódnak. Fontos, hogy minden egyes
adódó alkalommal beazonosítsa a megtakarítási
lehetőségeket. Nincs is szüksége másra, mint egy
olyan megoldásra, amely segít átlátni a képalkotási
és nyomtatási környezeteket, optimalizálni a
berendezést, növelni a hatékonyságot, és elősegíteni
a környezetvédelmi törekvéseket.

A HP és a Nuance SafeCom megoldásai átfogó,
integrált megoldáskészletet biztosítanak, amelyek
egyszerre méretezhetőek, és sikeresen hozzásegítik
üzleti célkitűzései eléréséhez.

Azonosítsa be, hogy hol takarékoskodhat vállalata,
ha növelik a képalkotási és nyomtatási környezet
feletti irányítást és ezek használatának biztonságát.
A HP és a Nuance SafeCom képalkotó és
nyomtatóeszközökre kidolgozott biztonsági és
feladat-nyilvántartási megoldásai segítségével
cége kézben tarthatja a költségeket, csökkentheti
a hulladékot, növelheti a biztonságot, és zökkenő
mentesen nyomon követheti a nyomtatási
költségeket a teljes szervezetre kiterjedően,
ezzel üzleti előnyt szerezve. Ismerje fel egyszerűen,
mire van szüksége vállalatának ahhoz, hogy hosszú
távon versenyképes maradjon.

Szervezete minden pontján hatékony intézkedéseket
tehet, és olyan megoldásokat találhat, amelyek
növelik a biztonságot, és átfogó nyomon követést
biztosítanak. Irányítsa a megfelelő nyomtatási
feladatot a megfelelő személyhez minden egyes
alkalommal. Zabolázza meg a fékevesztett
képalkotási és nyomtatási folyamatokat.
Szabályozza az olyan, teljes cégre kiterjedő
képalkotási és nyomtatási kezdeményezéseket,
mint a kétoldalas nyomtatás. Biztosítson nagyobb
szabadságot és kontrollt a dolgozóknak, hogy úgy
dolgozhassanak, ahogy az nekik megfelel, és
lássa el az informatikai osztályt olyan célzott
megoldásokkal, amelyek javítják a biztonságot,
és jobb flottakezelést tesznek lehetővé. Így érheti
el, hogy vállalata megfeleljen a ma igényeinek és
a holnap növekedési lehetőségeinek.
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Növelje dokumentumai és adatai
biztonságát hitelesítéssel és
titkosítással.

A HP és a Nuance SafeCom
működő megoldások
Egy globális piacvezető tanácsadó és
technológiai vállalat belátta, hogy elavult
nyomtató- és fénymásolóflottája már nem
bírja az erős igénybevételt három európai
irodájukban. Folyamatosan váratlan
javításokra volt szükség, és a dokumentumok
minősége is gyenge volt. Emellett az operatív
menedzser azzal szembesült, hogy biztonsági
okokból a dolgozók saját nyomtatót
igényelnek. A 17 különböző nyomtatómodell
nagymértékben megnehezítette az
eszközkezelést. A cég új megközelítést
alkalmazott, és beszerzett 142 HP MFP
készüléket, 75 HP Color LaserJet nyomtatót,
valamint a SafeCom Pull Printing és
szabályalapú nyomtatási moduljait. Ennek
a megközelítésnek köszönhetően a flotta
mérete 30%-kal csökkent, és a dolgozók
jobban átlátják a költségeket. Az adatvédelem
megőrzése érdekében a dolgozók érintővagy lehúzható kártyákat használnak a
nyomtatási feladatok elindításához.
Emellett 20%-kal csökkentek a nyomtatási
költségek is, mivel a dolgozók nem felejtik
a nyomtatóban a dokumentumokat.

Kövesse nyomon a nyomtatás,
másolás, lapolvasás, e-mail
és fax használatát, és ossza
el megfelelően a költségeket.

Előnyök és funkciók
Takarékoskodjon, és csökkentse a hulladékot
• A SafeCom Pull Print segítségével gondoskodhat
arról, hogy csak azokat a feladatokat nyomtassák
ki, amelyeket valóban szükséges.
• A SafeCom szabályalapú nyomtatási moduljával
a teljes vállalatra kiterjedően alkalmazhatja a
nyomtatási és másolási irányelveket, ideértve
a kétoldalas és színes nyomtatásra vonatkozó
szabályokat is.
Növelje a biztonságot
• Használja a SafeCom hitelesítést a Pull Print
modullal, hogy az adott feladat a megfelelő
személyhez jusson.
• Használja ki a legmagasabb szintű
dokumentumvédelmet és titkosítást
a SafeCom titkosítás segítségével.
Kövesse nyomon egyszerűen a nyomtatási
költségeket a feladat-nyilvántartás érdekében
• A SafeCom Pull Print segítségével tegye lehetővé,
hogy a dolgozók bármely képalkotó- és
nyomtatóeszközről felvehessék dokumen
tumaikat, amikor és ahol ez számukra megfelel.
• A SafeCom ügyfélszámlázási megoldása
segítségével az ügyfelek számlázási kódjait
hozzárendelheti a képalkotási és nyomtatási
feladatokhoz.
• A SafeCom Pay modul lehetővé teszi dolgozói
számára, hogy előre kifizessék és nyomon
kövessék saját képalkotási és nyomtatási
költségeiket.

Tartassa be a teljes vállalatra kiterjedő
irányelveket a kontrollált megfelelőségen
és útvonal-kialakításon keresztül.

Biztosítsa a felhasználók számára azt a kényelmet,
amelyre szükségük van
• A SafeCom Pull Print segítségével tegye lehetővé,
hogy a dolgozók bármely képalkotó- és nyomtató
eszközről felvehessék dokumentumaikat, amikor
és ahol ez számukra megfelel.
• A SafeCom Mobile Pull Print segítségével dolgozói
egyszerűen elindíthatják okostelefonjukról a
nyomtatási feladatot.
Egyszerűsítse le az összetett informatikai
feladatokat
• Biztosítson az informatikai osztály számára
nagyobb kontrollt a képalkotó- és nyomtató
eszközök fölött a SafeCom Smart nyomtatóillesztő
segítségével.
• A SafeCom Support Reporting segítségével
gyorsan beazonosíthatja a potenciális képalkotási
és nyomtatási problémákat, még mielőtt azok
leálláshoz vezethetnének.

Első lépések
Vegye fel a kapcsolatot a helyi HP képviselővel, és...
• Tartsanak egy workshopot, amelyen megbeszélik
a cég egyedi igényeit
• Állítsanak össze egy tervet, amellyel megvaló
síthatják a legjobb megoldást a jelenre és a
jövőre vonatkozóan
• Találjanak egy olyan megközelítést, amely úgy
csökkenti a szervezet környezetre kifejtett
hatását, hogy közben pénzt is megtakaríthatnak

Tudjon meg többet:
hp.com/go/gsc

A HP három félre kiterjedő megközelítése

Önnel együttműködve a HP egy saját üzleti igényekre szabott képalkotási és nyomtatási környezet kialakítását és kezelését teszi lehetővé, és mindeközben hozzásegíti a költségek
csökkentéséhez, az erőforrásokkal való takarékoskodáshoz és a nagy dokumentumigényű folyamatok leegyszerűsítéséhez.

Az infrastruktúra optimalizálása

A HP segítségével egyensúlyt teremthet a nyomtatási
összköltségek, illetve a felhasználói kényelmet és
hatékonyságot célzó igényei között.

A környezet kezelése

Közös munkával a HP hozzásegíti ahhoz, hogy
fenntartsa az optimalizált infrastruktúrát, miközben
javítja az üzleti hatékonyságot és a biztonságot.

A munkafolyamat javítása

A nagy dokumentumigényű folyamatok
leegyszerűsítésével a HP hozzásegíti, hogy
hatékonyabb környezetet alakítson ki az információ
rögzítéséhez, kezeléséhez és megosztásához.

Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated
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