Pe scurt

Preia controlul asupra imprimării,
costurilor și competiției
HP și Nuance SafeCom Security și Bilanțul sarcinilor de imagistică și
Soluții pentru imprimare

Dacă ai putea...
• Controla costurile și imprimarea color din
întreaga ta companie, monitorizând și
alocând costuri departamentelor potrivite,
centrelor de cost, proiectelor și indivizilor?
• Proteja documente confidențiale cu ajutorul
metodelor de autentificare potrivite pentru
dispozitivele tale de imagistică și imprimare?
• Limita accesul la toate capabilitățile
de imprimare, copiere, scanare, e-mail
și fax astfel încât doar cei care au
nevoie de ele să le poată folosi?
• Reduce impactul asupra mediului
înconjurător prin scăderea cantității
de hârtie și toner folosite?

Provocarea

Analiza soluției

Controlul costurilor poate pune la încercare orice
companie, în special când vine vorba de mediile de
imagistică și imprimare. Înainte de a avea control
asupra costurilor, trebuie să știi de unde vin. Este
esențial să recunoști oportunitățile de a economisi,
de fiecare dată când apar. Ai nevoie doar de o soluție
care te ajută să evaluezi mediile de imagistică și
imprimare, să optimizezi echipamentul, să întărești
eficiența și să îmbunătățești eforturile legate de
responsabilitatea față de mediul înconjurător.

HP și Nuance SafeCom oferă o suită complexă și
integrată de soluții care sunt pe cât de scalabile,
pe atât de capabile să te ajute să îți atingi obiectivele
de business.

Identifică unde și cum poate economisi afacerea ta
când îmbunătățești controlul și securitatea mediului
de imagistică și imprimare. HP și Nuance SafeCom
Security și Bilanțul sarcinilor de imagistică și Soluții
pentru imprimare îți ajută afacerea să obțină un
avantaj competitiv, administrând costurile, evitând
risipa, îmbunătățind securitatea și urmărind fără
probleme costurile de imprimare din întreaga ta
companie. Recunoști ușor de ce ai nevoie pentru ca
afacerea ta să fie sustenabilă pe termen lung.

O să începi să găsești puncte de eficiență peste tot
în compania ta, cu ajutorul soluțiilor care îți oferă
o mai bună securitate și monitorizare complexă.
Oferă de fiecare dată sarcina de imprimare
potrivită persoanei potrivite. Ai control total asupra
proceselor de imagistică și imprimare. Reglementezi
inițiativele de imagistică și imprimare ale întregii
companii, cum ar fi imprimarea duplex. Le oferi
angajaților tăi mai multă libertate și control pentru
a lucra cum le place. În plus, echipa ta IT va avea
parte de soluții targetate pentru a întări securitatea
și a îmbunătăți administrarea flotei. Este exact așa
cum ar trebui să fie o afacere adaptată atât la nevoile
prezentului, cât și la oportunitățile de dezvoltare
care vor apărea în viitor.
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Îmbunătățești securitatea
documentelor și a datelor cu
ajutorul autentificării și a criptării.

Soluțiile HP și Nuance SafeCom
în acțiune
O companie de consultanță și tehnologie,
lideră la nivel global a descoperit că flota sa
de imprimante învechită nu mai putea face
față utilizării intense în trei dintre birourile
din Europa. Probleme apărute au inclus vizite
dese și neplănuite la service și o calitate slabă
a documentelor imprimate. Managerul de
operațiuni a mai descoperit că angajații aveau
nevoie de propriile imprimante, din motive
de confidențialitate. Cu 17 modele diferite
de imprimante, administrarea dispozitivelor
devenise o adevărată provocare. Adoptând
o perspectivă nouă, compania a achiziționat
142 de multifuncționale HP, 75 de imprimante
color HP LaserJet și module SafeCom pentru
Pull Printing și imprimare bazată pe reguli.
Prin această abordare, mărimea flotei
a scăzut cu 30 de procente, iar angajații înțeleg
mai bine care sunt costurile totale. Pentru
a păstra confidențialitatea datelor, angajații
folosesc carduri de proximitate sau cu bandă
magnetică pentru a iniția sarcini de imprimare.
În plus, costurile de imprimare sunt reduse
cu 20% pentru că angajații nu mai lasă
documente necolectate la imprimante.

Monitorizezi utilizarea imprimării, copierii,
scanării, e-mailului și faxului în timp ce
urmărești costurile pentru bilanțul sarcinilor.

Beneficii și opțiuni
Reduci costurile și risipa
• Te asiguri că doar sarcinile corecte sunt imprimate,
cu ajutorul imprimării SafeCom Pull.
• Impui politici de imprimare și copiere în întreaga
companie – incluzând imprimarea duplex și color
– cu ajutorul imprimării SafeCom bazată pe reguli.
Întărești securitatea
• Oferi sarcina de imprimare potrivită persoanei
potrivite folosind autentificarea SafeCom cu Pull
Print.
• Obții avantajul suprem în protecția documentelor
și confidențialitate cu criptarea SafeCom.
Urmărești cu ușurință costurile de imprimare
pentru bilanțul sarcinilor
• Le permiți angajaților să imprime de la orice
dispozitiv pentru imagistică și imprimare, unde
și când au nevoie, cu SafeCom Pull Print.
• Potrivești codurile din facturile clienților cu sarcinile
de imagistică și imprimare cu soluția SafeCom
pentru facturare clienți.
• Le oferi angajaților tăi posibilitatea de a plăti în
avans și de a-și monitoriza propriile costuri de
imprimare folosind modulul de plăți SafeCom.

Aplici politici pentru întreaga
companie prin intermediul
conformității și rutării.

Oferi utilizatorilor comoditatea de care au nevoie
• Le permiți angajaților să imprime de la orice
dispozitiv pentru imagistică și imprimare, unde
și când au nevoie, cu SafeCom Pull Print.
• Acum e mai ușor pentru angajați să imprime
direct de pe smartphone cu SafeCom Mobile Pull
Print.
Simplifici sarcinile complexe ale
departamentului IT
• Oferi departamentului IT mai mult control asupra
dispozitivelor de imagistică și imprimare, folosind
driverul SafeCom Smart Printer.
• Cu SafeCom Support Reporting, identifici
rapid potențialele probleme cu imagistica și
imprimarea înainte ca acestea să ducă la timp
de nefuncționare.

Începe
Contactează-ți reprezentantul HP local pentru:
• A stabili un workshop pentru a discuta care sunt
nevoile afacerii tale
• A crea un plan pentru a lansa cea mai bună soluție
atât pentru prezent cât și pentru viitor
• Identifică o abordare care va reduce impactul
pe care compania ta îl are asupra mediului
înconjurător, în timp ce economisești bani

Află mai multe pe
hp.com/go/gsc
Abordarea HP în trei pași

HP lucrează pentru tine pentru a evalua, lansa și administra un mediu de imagistică și imprimare făcut pentru nevoile afacerii tale, în timp ce te ajută să reduci costurile, să-ți conservi
resursele și să simplifici procesele complexe care țin de documente.

Optimizează infrastructura

HP te poate ajuta să obții un echilibru între costul total
de imprimare și nevoile tale legate de conveniența și
productivitatea utilizatorilor.

Administrează mediul

Lucrând cu tine, HP te poate ajuta să menții
o infrastructură optimizată, în timp ce îmbunătățești
eficiența afacerii și întărești securitatea.

Îmbunătățește ritmul de lucru

În timp ce îți eficientizează procesele complexe legate de
documente, HP te poate ajuta să obții un mediu eficient
pentru captură, administrare și distribuire de informații.

Înscrie-te pentru noutăți pe
hp.com/go/getupdated
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