Informačný leták

Získajte kontrolu – nad tlačou, nad
nákladmi, nad konkurenčným prostredím
Riešenia bezpečnosti a účtovania prác HP a Nuance SafeCom pre
zobrazovanie a tlač

Čo ak by ste mohli...
• Kontrolovať náklady a farebnú tlač v celej
organizácii sledovaním nákladov
a ich priraďovaním k príslušným
oddeleniam, nákladovým centrám,
projektom a jednotlivcom?
• Chrániť vaše dôverné dokumenty pomocou
pohodlných metód overovania vo vašich
obrazových a tlačových zariadeniach?
• Vyhradiť prístup ku všetkým tlačovým,
kopírovacím, skenovacím a faxovacím
funkciám iba osobám, ktoré ich potrebujú?
• Znížiť vplyv na životné prostredie
zredukovaním množstva
použitého papiera a toneru?

Výzva

Prehľad riešenia

Udržať výdaje na uzde je výzvou pre akúkoľvek
organizáciu, obzvlášť v rámci jej zobrazovacieho
a tlačového prostredia. Aby ste mohli dostať
náklady pod kontrolu, musíte pochopiť, kde
vznikajú. Je zásadne dôležité, aby ste identifikovali
každú príležitosť, kedy sa dá ušetriť. Všetko čo
potrebujete je riešenie, ktoré vám umožní prezerať
zobrazovacie a tlačové prostredie, optimalizovať
zariadenia, posilniť efektivitu a podporiť snahy
o environmentálnu zodpovednosť.

Riešenia HP a Nuance SafeCom tvoria komplexný
integrovaný súbor riešení, ktoré sú škálovateľné
tak, aby vám dokázali úspešne pomôcť pri
dosahovaní vašich obchodných cieľov.

Identifikujte, kde a ako môže váš podnik ušetriť, keď
zvýšite kontrolu a bezpečnosť vášho obrazového
a tlačového vybavenia. Riešenia bezpečnosti
a účtovania prác HP a Nuance SafeCom pre
zobrazovanie a tlač pomôžu vášmu podniku získať
konkurenčnú výhodu vďaka riadeniu nákladov,
obmedzeniu množstva odpadu, zvýšeniu
bezpečnosti a bezproblémovému sledovaniu
vašich tlačových nákladov v celej organizácii. Ľahko
zistite, čo váš podnik potrebuje, aby dlhodobo
zostal na vrchole a pred konkurenciou.

S riešeniami, ktoré poskytujú zlepšené
zabezpečenie a komplexné monitorovanie, začnete
hľadať možnosti zvyšovania efektivity v každom
kúte vašej organizácie. Vždy doručte vhodnú tlačovú
úlohu tej správnej osobe. Dostaňte zobrazovacie
a tlačové procesy pod kontrolu. Regulujte
zobrazovacie a tlačové iniciatívy v rámci celej
spoločnosti, napríklad duplexnú tlač. Poskytnite
vašim zamestnancom väčšiu slobodu a kontrolu
nad ich vlastnou prácou a vašim IT pracovníkom
špecifické riešenia na posilnenie zabezpečenia
a zlepšenie riadenia skupiny zariadení. Tak, ako by sa
malo podnikať - s ohľadom na súčasné potreby aj na
príležitosti budúceho rastu.

Zhrnutie | Riešenia HP a Nuance SafeCom

Zvýšte zabezpečenie dokumentov
a dát overovaním a šifrovaním.

Riešenia HP a Nuance SafeCom
v činnosti
Istá popredná globálna poradenská
a technologická spoločnosť zistila, že
zastaralé tlačiarne a kopírovacie zariadenia v
jej troch európskych pobočkách už nedokážu
zvládnuť vysoké pracovné zaťaženie.
Problémom boli aj opakujúce sa prípady
neplánovaných opráv a slabá kvalita výstupu.
Prevádzkový riaditeľ tiež zistil, že zamestnanci
žiadali o vlastné tlačiarne, aby nedošlo
k úniku dôverných údajov a informácií. Pri 17
rozličných modeloch tlačiarní predstavovala
správa zariadení skutočnú výzvu. Firma
sa rozhodla pre inovatívne riešenie
a nainštalovala 142 multifunkčných tlačiarní
a 75 tlačiarní Color LaserJet od spoločnosti HP
a moduly SafeCom Pull Printing a Rule-Based
Printing. Vďaka tomuto prístupu sa podarilo
znížiť počet zariadení o 30 % a zamestnanci
teraz lepšie rozumejú celkovým nákladom.
Na ochranu dôverných dát pracovníci spúšťajú
tlačové úlohy pomocou bezkontaktných
kariet alebo kariet s magnetickým prúžkom.
Okrem toho sa znížili aj náklady na tlač
o 20 %, pretože zamestnanci už nenechávajú
neprevzaté dokumenty v tlačiarňach.

Monitorujte tlač, kopírovanie, skenovanie,
posielanie e-mailov a faxovanie a sledujte
náklady pre zúčtovanie prác.

Výhody a funkcie
Šetrite náklady a znížte objem odpadu
• Pomocou modulu SafeCom Pull Print zabezpečte,
aby sa vytlačili iba dokumenty určené na tlač.
• Prostredníctvom modulu SafeCom Rules Based
Printing presadzujte uplatňovanie firemných
pravidiel pre tlač a kopírovanie vrátane duplexnej
a farebnej tlače.
Zvýšte bezpečnosť
• Prideľte vhodnú úlohu tej správnej osobe
pomocou modulu SafeCom Authentication
s funkciou Pull Print.

Presaďte uplatňovanie firemných politík
na základe ich kontrolovaného dodržiavania
a presadzovania.

Poskytnite používateľom pohodlie, ktoré
potrebujú
• Pomocou modulu SafeCom Pull Print umožnite
zamestnancom, aby si výtlačky prevzali
v ľubovoľnom obrazovom a tlačovom zariadení,
kedykoľvek a kdekoľvek im to bude vyhovovať.
• Pomocou modulu SafeCom Mobile Pull Print
uľahčite zamestnancom možnosť spustiť tlač
priamo z ich smartfónu.
Zjednodušte komplikované IT úlohy
• Pomocou SafeCom Smart Printer Driver poskytnite
IT personálu väčšiu kontrolu nad všetkými vašimi
obrazovými a tlačovými zariadeniami.

• Využite maximálnu vnútornú ochranu a dôvernosť
dokumentov s modulom SafeCom Encryption.

• Pomocou SafeCom Support Reporting rýchlo
identifikujte potenciálne zobrazovacie a tlačové
problémy skôr než spôsobia výpadok.

Ľahko sledujte tlačové náklady pre účtovanie prác
• Pomocou modulu SafeCom Pull Print umožnite
zamestnancom, aby si výtlačky prevzali
v ľubovoľnom obrazovom a tlačovom zariadení,
kedykoľvek a kdekoľvek im to bude vyhovovať.

Začíname

• Pri pridaní riešenia SafeCom Client Billing spárujte
účtovné kódy klientov so zobrazovacími
a tlačovými úlohami.
• Umožnite svojim zamestnancom predplatiť
a sledovať ich vlastné zobrazovacie a tlačové
náklady pomocou modulu SafeCom Pay.

Kontaktujte vášho miestneho zástupcu HP s cieľom:
• Zorganizovať pracovné stretnutie na
prediskutovanie vašich jedinečných firemných
potrieb
• Vypracovať plán nasadenia najlepšieho riešenia
pre súčasnosť aj budúcnosť
• Identifikovať prístup, ktorý znižuje vplyv vašej
organizácie na životné prostredie a súčasne šetrí
peniaze.

Zistite viac na
hp.com/go/gsc
Prístup HP zložený z troch častí

HP s vami pracuje na vyhodnotení, zostavení a riadení vášho zobrazovacieho a tlačového prostredia prispôsobeného vašim firemným potrebám, pričom vám pomáha znížiť
náklady, šetriť zdroje a zjednodušiť procesy s veľkým množstvom dokumentov.

Optimalizujte infraštruktúru

HP vám môže pomôcť dosiahnuť rovnováhu medzi vašimi
celkovými nákladmi na tlač a vašimi potrebami z hľadiska
používateľského pohodlia a produktivity.

Spravujte prostredie

V rámci spolupráce vám HP môže pomôcť udržať si
optimalizovanú infraštruktúru pri zvýšení obchodnej
efektivity a posilnení bezpečnosti.

Zlepšite pracovný proces

Optimalizáciou vašich procesov s veľkým množstvom
dokumentov vám HP môže pomôcť zabezpečiť
efektívnejšie prostredie pre zaznamenávanie,
spravovanie a zdieľanie informácií.

Zaregistrujte sa pre aktualizácie na
hp.com/go/getupdated
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