Brief

Assuma o controlo das impressões,
dos custos e da concorrência
Soluções de Segurança e Gestão de Trabalhos de Impressão
e de Processamento de Imagens da Nuance SafeCom e da HP

E se fosse possível...

O desafio

Visão geral da solução

• Controlar os custos e a impressão
a cores em toda a sua empresa através
da monitorização e alocação de custos
aos departamentos, centros de custos,
projetos e indivíduos certos?

A contenção de custos pode ser muito complicada
de atingir para qualquer empresa, especialmente
no que diz respeito aos respetivos ambientes
de impressão e de processamento de imagens.
Para conseguir controlar os custos, primeiro tem
de perceber qual é a origem destes. É essencial
aproveitar todas as oportunidades para identificar
possibilidades de poupança. Apenas precisa de
uma solução que o ajude a analisar os ambientes
de impressão e de processamento de imagens,
a otimizar o equipamento, a consolidar eficiências
e a estimular os esforços de responsabilidade
ambiental.

As soluções HP e Nuance SafeCom disponibilizam
um conjunto de soluções abrangente e
integrado que são tão escaláveis quanto bem
sucedidas na tarefa de o ajudar a atingir os
objetivos da sua empresa.

• Proteger documentos confidenciais
utilizando métodos de autenticação
nos seus dispositivos de impressão
e digitalização?
• Limitar o acesso a todas as
funcionalidades de impressão, fotocópia,
digitalização, e-mail e fax apenas a quem
necessita das mesmas?
• Reduzir o impacto ambiental através
da redução da quantidade de papel
e toner que utiliza?

Identifique onde e como a sua empresa pode
poupar ao melhorar o controlo e a segurança do
seu ambiente de impressão e de processamento
de imagens. As Soluções de Segurança e Gestão
de Trabalhos de Impressão e de Processamento
de Imagens da Nuance SafeCom e da HP ajudam
a sua empresa a adquirir uma vantagem
competitiva através da gestão de custos,
da redução de desperdício, do aumento da
segurança e do controlo simplificado dos custos
de impressão em toda a sua empresa. Reconheça
facilmente quais são as suas necessidades
empresariais para poder ter sucesso a longo
prazo.

Conseguirá detetar possibilidades de eficiência
nos diferentes departamentos da sua empresa,
com soluções que fornecem segurança reforçada
e uma monitorização abrangente. Atribua
sempre o trabalho de impressão certa à pessoa
certa. Recupere o controlo dos processos de
impressão e de processamento de imagens
que estão fora de controlo. Controle iniciativas
de impressão e de processamento de imagens
aplicáveis a toda a empresa, como a impressão
frente e verso. Dê aos seus funcionários mais
liberdade e controlo para trabalharem da forma
como pretendem, e disponibilize à sua equipa
de TI as soluções específicas para reforçar
a segurança e melhorar a gestão do parque de
impressoras. Todos os negócios deveriam ser
assim, tanto no que diz respeito às necessidades
atuais como às oportunidades de crescimento
futuras.
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Reforce a segurança dos dados
e dos documentos através de
autenticação e encriptação.

As soluções HP e Nuance SafeCom
em ação
Uma empresa de consultoria e tecnologia
líder de mercado descobriu que o respetivo
parque desatualizado de impressoras
e fotocopiadoras já não conseguia atender
às necessidades da utilização intensiva
em três escritórios europeus. Os problemas
incluíam manutenções recorrentes e não
planeadas e uma impressão de fraca
qualidade. O gestor de operações
também percebeu que, por motivos
de confidencialidade, os funcionários
solicitavam impressoras próprias.
Com 17 modelos de impressoras
diferentes, a gestão dos dispositivos
constituía um autêntico desafio. Ao adotar
uma nova abordagem, a empresa
implementou 142 impressoras
multifunções da HP, 75 impressoras
HP LaserJet a cores, e os módulos SafeCom
Pull Printing e SafeCom Rule-Based
Printing. Com esta abordagem, a dimensão
do parque de impressoras diminuiu 30%,
e os funcionários têm agora mais
consciência dos custos gerais. Por forma
a preservar a privacidade dos dados,
os funcionários utilizam cartões de
proximidade ou de deslize para iniciarem
os trabalhos de impressão. Adicionalmente,
os custos de impressão baixaram 20%,
pois os funcionários já não se esquecem
de recolher documentos nas impressoras.

Monitorize a utilização de
impressão, cópia, digitalização,
e-mail e fax e controle os custos
da gestão de trabalhos.

Vantagens e funcionalidades
Poupe custos e reduza o desperdício
• Garanta que apenas os trabalhos que
necessitam de ser impressos são realmente
impressos com o módulo SafeCom Pull Print.
• Imponha políticas de impressão e de fotocópias
em toda a empresa – incluindo a impressão
frente e verso e a impressão a cores – com
o módulo SafeCom Rule-Based Printing.
Segurança reforçada
• Atribua o trabalho certo à pessoa certa com
o módulo SafeCom Authentication com
SafeCom Pull Print.

Imponha políticas ao nível
da empresa através do
controlo de encaminhamento
e conformidade.

Proporcione aos utilizadores a comodidade
de que necessitam
• Permita que os funcionários recolham as
impressões em qualquer dispositivo de
impressão e de processamento de imagens
quando e como lhes for mais conveniente com
o módulo SafeCom Pull Print.
• Permita que os funcionários possam enviar
facilmente impressões dos respetivos
smartphones com o módulo SafeCom Mobile
Pull Print.

• Tire partido das mais recentes funcionalidades
de confidencialidade e proteção de documentos
com o módulo SafeCom Encryption.

Simplifique as complexas tarefas do
departamento de TI
• Dê ao departamento de TI mais controlo
sobre os seus dispositivos de impressão
e de processamento de imagens ao utilizar
o controlador SafeCom Smart Printer Driver.

Controlo simplificado dos custos de impressão
e gestão de trabalhos
• Permita que os funcionários recolham as
impressões em qualquer dispositivo de
impressão e de processamento de imagens
quando e como lhes for mais conveniente com
o módulo SafeCom Pull Print.

Como começar

• Faça corresponder os códigos de faturação
de clientes aos trabalhos de impressão e de
processamento de imagens ao adicionar
a solução SafeCom Client Billing.
• Permita que os seus funcionários efetuem
pré-pagamentos e monitorizem os seus
próprios custos de impressão e de
processamento de imagens com o módulo
SafeCom Pay.

• Identifique rapidamente potenciais problemas
de impressão e de processamento de imagens
com o módulo SafeCom Support Reporting
antes de estes provocarem períodos de
inatividade.

Contacte o seu representante HP local para:
• Agendar um workshop a fim de discutir as
necessidades do seu negócio.
• Criar um plano a fim de implementar a melhor
solução para o presente e para o futuro.
• Identificar uma abordagem que reduza o
impacto ambiental da sua empresa, enquanto
poupa dinheiro.

Saiba mais em
hp.com/go/gsc
Abordagem tripartida da HP

A HP trabalha consigo para avaliar, implementar e gerir um ambiente de impressão e de processamento de imagens personalizado a fim de atender às necessidades do
seu negócio, enquanto o ajuda a reduzir custos, conservar recursos e simplificar processos que envolvem a utilização intensiva de documentos.

Otimização da infraestrutura

A HP pode ajudá-lo a atingir um equilíbrio entre
o custo total da impressão e as suas necessidades
de comodidade e produtividade de utilizador.

Gestão do ambiente

Ao trabalhar em parceria, a HP pode ajudá-lo a manter
a sua infraestrutura otimizada, enquanto melhora
a eficiência do negócio e reforça a segurança.

Melhoria do fluxo de trabalho

Ao simplificar os seus processos que envolvem
a utilização intensiva de documentos, a HP pode
ajudá-lo a criar um ambiente mais eficiente na
obtenção, gestão e partilha de informações.
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