Informacje

Przejmij kontrolę nad drukowaniem,
kosztami i konkurencją
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i kontroli zadań związanych
z drukiem i przetwarzaniem obrazu HP i Nuance SafeCom

A co, gdyby można było...
• kontrolować koszty i drukowanie
w kolorze w całej firmie, poprzez
monitorowanie i przypisywanie kosztów
do odpowiednich działów, centrów
kosztów, projektów oraz osób?
• chronić poufne dokumenty poprzez
wygodne uwierzytelnianie z poziomu
urządzeń drukujących?
• ograniczyć dostęp do funkcji drukowania,
kopiowania, skanowania, wysyłania
wiadomości e-mail oraz faksowania
wyłącznie do osób, które ich potrzebują?
• zmniejszyć wpływ na środowisko
naturalne poprzez ograniczenie
zużycia papieru i tonera?

Wyzwanie

Opis rozwiązań

Ograniczenie kosztów może wydawać się trudnym
zadaniem dla każdej firmy, szczególnie w ramach
własnych urządzeń drukujących. Zanim możliwe
będzie obniżenie kosztów, należy zrozumieć, skąd
się biorą. Ważne jest nieustanne identyfikowanie
źródeł potencjalnych oszczędności. Wszystko,
czego potrzebujesz, to rozwiązanie, które
zapewnia nadzór nad urządzeniami drukującymi,
optymalizację sprzętu, podniesienie wydajności
oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za
środowisko naturalne.

Rozwiązania HP i Nuance SafeCom to zestaw
zaawansowanych, zintegrowanych oraz
skalowalnych narzędzi, które pomagają
w realizacji celów biznesowych.

Ustal, gdzie i jak Twoje przedsiębiorstwo może
obniżyć koszty poprzez wzmocnienie kontroli
nad urządzeniami drukującymi oraz poprawę
ich bezpieczeństwa. Rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa i kontroli zadań związanych
z drukiem i przetwarzaniem obrazu HP i Nuance
SafeCom pomagają w uzyskaniu przewagi
konkurencyjnej poprzez zarządzanie kosztami,
ograniczenie strat, zwiększenie bezpieczeństwa
oraz niczym niezakłócone śledzenie kosztów
druku w całej firmie. Określ w prosty sposób,
czego potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo
do sprawnego funkcjonowania w dłuższej
perspektywie czasowej.

Poprawa bezpieczeństwa i kompleksowa
kontrola przełożą się na wzrost oszczędności
w całej firmie. Zadbaj o to, aby dostęp do druku
miały zawsze właściwe osoby. Wyeliminuj
procesy druku i przetwarzania obrazu pozostające
poza Twoją kontrolą. Wprowadzaj w całej
firmie wydajne rozwiązania w zakresie druku
(na przykład druk dwustronny). Daj swoim
pracownikom większą swobodę oraz kontrolę
nad sposobem pracy, a zespołowi IT udostępnij
rozwiązania ukierunkowane na zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa i lepsze zarządzanie
flotą. Właśnie tak powinno funkcjonować Twoje
przedsiębiorstwo – zarówno z punktu widzenia
aktualnych potrzeb, jak i perspektyw rozwoju.
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Popraw bezpieczeństwo
dokumentów oraz danych
poprzez wprowadzenie
uwierzytelniania i szyfrowania.

Wprowadź monitorowanie drukowania,
kopiowania, skanowania, wysyłania
wiadomości e-mail oraz faksowania
i rozliczaj koszty w ramach zadań.
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Korzyści i funkcje

Kierownictwo jednej z czołowych globalnych
firm z branży konsultingowej i technologicznej
zauważyło, że przestarzała flota drukarek
i kopiarek nie radzi sobie z dużym
obciążeniem w trzech europejskich biurach.
Problemem były częste, nieplanowane
przestoje serwisowe oraz niska jakość druku.
Menedżer otrzymywał także od pracowników
zgłoszenia zapotrzebowania na osobiste
drukarki ze względu na ochronę poufnych
danych. Zarządzanie flotą 17 różnych modeli
drukarek było dużym wyzwaniem. Dlatego
wdrożono 142 urządzenia wielofunkcyjne HP,
75 kolorowych drukarek HP LaserJet, moduły
drukowania na żądanie oraz drukowanie
w oparciu o reguły SafeCom. W ten sposób
zmniejszono flotę o 30%, a pracownicy lepiej
rozumieją koszty całkowite. Zainicjowanie
zadania drukowania wymaga użycia karty
magnetycznej lub zbliżeniowej, co gwarantuje
poufność danych. Przełożyło się to także
na obniżenie kosztów drukowania o 20%,
ponieważ pracownicy nie zostawiają już
nieodebranych wydruków w drukarkach.

Obniżenie kosztów i ograniczenie strat
• Korzystaj z funkcji drukowania na żądanie
SafeCom Pull Print, żeby mieć pewność,
że drukowane są tylko te dokumenty, które muszą
zostać wydrukowane.

w praktyce

• Wprowadź obowiązujące w całej firmie zasady
dotyczące drukowania i kopiowania – w tym
dotyczące drukowania dwustronnego i w kolorze
– poprzez wykorzystanie funkcji drukowania
w oparciu o reguły SafeCom Rules Based Printing.
Poprawa bezpieczeństwa
• Udostępniaj właściwe zadania właściwym
osobom za sprawą funkcji uwierzytelniania
z drukowaniem na żądanie SafeCom
Authentication with Pull Print.
• Chroń poufne dokumenty dzięki funkcji
szyfrowania SafeCom Encryption.
Łatwe śledzenie kosztów drukowania na
potrzeby rozliczania zadań
• Daj pracownikom możliwość drukowania
z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym
miejscu i czasie za pośrednictwem funkcji
drukowania na żądanie SafeCom Pull Print.
• Skorzystaj z możliwości dopasowania kodów
rozliczeniowych klientów do zadań drukowania
za pomocą rozwiązania do rozliczania zadań
SafeCom Client Billing.
• Daj pracownikom możliwość dokonywania
przedpłat oraz monitorowania własnych
kosztów drukowania za pomocą modułu
płatności SafeCom Pay.

Wprowadź zasady obowiązujące w całej
organizacji poprzez kontrolę zgodności
i przekierowywanie.

Wygoda, jakiej potrzebują użytkownicy
• Daj pracownikom możliwość drukowania
z dowolnego urządzenia oraz w dowolnym
miejscu i czasie za pośrednictwem funkcji
drukowania na żądanie SafeCom Pull Print.
• Ułatw pracownikom drukowanie bezpośrednio
ze smartfonów za pośrednictwem funkcji
drukowania na żądanie z urządzeń przenośnych
SafeCom Mobile Pull Print.
Uproszczenie złożonych zadań IT
• Daj personelowi IT większą kontrolę nad
wszystkimi urządzeniami drukującymi dzięki
sterownikowi druku SafeCom Smart Printer Driver.
• Skorzystaj z rozwiązania SafeCom Support
Reporting, żeby błyskawicznie wychwytywać
potencjalne problemy podczas drukowania,
zanim spowodują przestój.

Jak zacząć?
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP,
aby:
• umówić się na spotkanie poświęcone Twoim
potrzebom biznesowym.
• utworzyć plan wdrożenia najlepszego
rozwiązania z punktu widzenia bieżących
i przyszłych potrzeb.
• opracować rozwiązanie, które pomoże
ograniczyć wpływ Twojej organizacji na
środowisko naturalne i obniżyć koszty.

Więcej informacji na:
hp.com/go/gsc

Trzystopniowy proces HP

Firma HP wraz z klientem przeprowadza procesy oceny, wdrożenia oraz zarządzania w odniesieniu do urządzeń drukujących tak, żeby spełnić jego potrzeby biznesowe.
Jednocześnie HP pomaga w obniżeniu kosztów, oszczędzaniu zasobów oraz uproszczeniu najbardziej złożonych procesów.

Optymalizacja infrastruktury

Firma HP pomaga w osiągnięciu równowagi pomiędzy
całkowitym kosztem drukowania a potrzebą
zapewnienia użytkownikom wygody i wydajności.

Zarządzanie środowiskiem

Firma HP pomaga w utrzymaniu zoptymalizowanej
infrastruktury przy jednoczesnym podniesieniu
efektywności biznesowej oraz poziomu bezpieczeństwa.

Lepszy przebieg procesów

Poprzez usprawnienie najbardziej złożonych procesów
firma HP pomaga utworzyć bardziej wydajne środowisko
gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji.

Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.
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