Notat

Ta kontroll over utskrifter,
kostnader og konkurrentene dine
HP og Nuance SafeCom bildebehandlings- og utskriftsløsninger for
sikkerhet og jobbregnskap

Hva om du kunne ...
• Kontrollere kostnader og
fargeutskrifter i hele organisasjonen
ved å overvåke og fordele kostnader til
de rette avdelingene, kostnadssentre,
prosjekter og enkeltpersoner?
• Beskytte konfidensielle
dokumenter gjennom praktiske
autentiseringsmetoder på dine
bildebehandlings- og utskriftsenheter?
• Begrense tilgangen til alle
utskrifts-, kopi-, skanning-,
e-post- og telefaksmuligheter
kun til dem som trenger det?
• Redusere miljøpåvirkning ved
å skjære ned på mengden
papir og toner du bruker?

Utfordringen

Løsningsoversikt

Å begrense kostnader kan være en
overveldende jobb for enhver organisasjon,
spesielt når det kommer til bildebehandlingsog utskriftsmiljøene deres. Før du kan
tøyle kostnadene, må du skjønne hvor de
kommer fra. Det er helt avgjørende at man
kan identifisere mulige kostnadsbesparelser
når man får muligheten. Alt du trenger, er en
løsning som hjelper deg å se miljøene for
bildebehandling og utskrifter, optimalisere
utstyret, skru opp effektiviteten og legge
trykk på innsatsen for miljøansvarlighet.

HP og Nuance SafeCom sine løsninger leverer
en omfattende, integrert løsningspakke
som kan skaleres mens de hjelper deg å nå
forretningsmålene dine.

Identifisere hvor og hva bedriften din kan
spare når dere forbedrer kontroll og sikkerhet
i ditt bildebehandlings- og utskriftsmiljø.
HP og Nuance SafeCom bildebehandlingsog utskriftsløsninger for sikkerhet og
jobbregnskap hjelper bedriften din
å opparbeide en konkurransefordel ved å styre
kostnader, redusere avfallsmengde, øke
sikkerhet og spore utskriftskostnader sømløst
i hele organisasjonen. Se raskt hva bedriften
din trenger for å holde seg oppe og i gang i det
lange løp.

Du kommer til å begynne å finne
effektiviseringspotensiale over alt
i organisasjonen din, med løsninger som gir
bedre sikkerhet og omfattende overvåking.
Lever riktig utskriftsjobb til rette person
hver gang. Hank inn bildebehandling og
utskriftsprosesser som er ute av kontroll.
Ta kontroll over bildebehandlings- og
utskriftsinitiativer som f.eks. dobbeltsidig
utskrift. Gi dine ansatte mer frihet og kontroll
for å jobbe slik de liker, og gi IT-teamet ditt
de målrettede løsningene som styrker
sikkerheten og forbedrer flåtestyringen.
Det er slik forretningslivet burde være, både
for dagens behov og for morgendagens
vekstmuligheter.
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Øk dokument- og datasikkerhet
med autentisering og kryptering.

HP og Nuance SafeCom
er løsninger som fungerer
Et ledende globalt konsulent- og
teknologiselskap fant at den utdaterte
flåten av skrivere og kopimaskiner
de hadde, ikke lenger klarte å takle
arbeidsmengden i tre europeiske
filialer. Problemene inkluderte gjentatt
og uplanlagt vedlikehold og dårlige
utskriftresultater. Den daglige lederen
fant også ut at de ansatte ba om
egne skrivere for å kunne holde ting
hemmelig. Med 17 ulike skrivermodeller
var enhetsstyring en utfordring.
Ved å ta et helt nytt utgangspunkt,
installerte bedriften 142 HP MFP-er,
75 HP Laserjet fargeskrivere, samt
SafeCom pull-utskrift og regelbaserte
utskriftmoduler. Med en slik tilnærming
minsket flåtestørrelsen med
30 prosent, og de ansatte har nå en
bedre forståelse av driftskostnadene.
For å sikre datasikkerheten – også på
personnivå – benytter brukerne enten
kontaktkort eller kort som sveipes over
enheten for å starte utskriftsjobber.
I tillegg er utskriftskostnadene
20 prosent lavere siden de ansatte
ikke lenger lar uavhentede
dokumenter ligge i skriveren.

Overvåk kostnadene ved utskrifter,
kopiering, skanning, e-poster og
telefaksbruk, og spor kostnader for
jobbregnskapet.

Fordeler og funksjoner
Spar kostnader og reduser avfall
• Sikre deg at kun jobber som trenger
å skrives ut, blir skrevet ut, ved å bruke
SafeCom pull-utskrift.
• Gjennomfør bedriftsstyrte utskrifts- og
kopieringsregler – inkludert dobbeltsidig
utskrift og fargeutskrift – med SafeCom
regelbasert utskrift.
Hev sikkerhetsnivået
• Gi rett jobb til rette vedkommende med
SafeCom autentisering med pull-utskrift.

Innfør regler for hele bedriften gjennom
kontrollert samsvarsstyring og ruting.

Gi brukerne den praktiske løsningen de
trenger
• Gi de ansatte mulighet til å ta ut utskrifter på
alle bildebehandlings- og utskriftsenheter,
når og hvor det passer dem, med SafeCom
pull-utskrift.
• Gjør det enkelt for ansatte å ta ut utskrifter
direkte fra smarttelefon med SafeCom
mobil pull-utskrift.
Gjør kompliserte IT-oppgaver enklere
• Gi IT-avdelingen mer kontroll over alle
bildebehandlings- og utskriftsenheter
ved å benytte SafeCom skriverdriver.

• Utnytt det aller beste i dokumentbeskyttelse
og konfidensialitet med SafeCom kryptering.

• Identifiser potensielle bildebehandlings- og
utskriftsproblemer raskt og før de fører til
nedetid, med SafeCom supportrapportering.

Det er enkelt å spore utskriftskostnader
for jobbregnskap
• Samkjør kundefaktureringskoder med
bildebehandlings- og utskriftsjobber ved å
legge til SafeCom kundefaktureringsløsning.

Kom i gang

• Gjør det mulig for dine ansatte
å forhåndsbetale og overvåke sine egne
bildebehandlings- og utskriftskostnader
ved å benytte SafeCom betalingsmodul.

Kontakt din lokale HP-representant for å:
• Sette opp et arbeidsmøte for å snakke om
dine spesielle forretningsbehov
• Legge opp en plan for å lansere den beste
løsningen for dagen og fremtiden
• Finne en tilnærming som reduserer din
organisasjons miljøpåvirkning samtidig
som dere sparer penger

Les mer om dette på
hp.com/go/gsc
HPs tredelte tilnærming
HP samarbeider med deg om å vurdere, utplassere og administrere et bildebehandlings- og utskriftsmiljø skreddersydd for å møte dine forretningsbehov,
samtidig som vi hjelper deg å redusere kostnader, ta vare på ressurser og forenkle dokumentintensive prosesser.
Optimaliser infrastrukturen
HP kan hjelpe deg å finne balansen mellom dine
totale utskriftskostnader og behovene dine for
brukervennlighet og produktivitet.

Styr miljøet
I samarbeid med deg kan HP hjelpe til med
å beholde en optimalisert infrastruktur,
samtidig som forretningseffektiviteten
forbedres og sikkerheten blir styrket.

Forbedre arbeidsflyten
Ved å strømlinjeforme dine dokumentintensive
prosesser, kan HP hjelpe deg å skape et mer effektivt
miljø for å få tak i, styre og dele informasjon.

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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