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Ta kontroll – över utskrifter,
kostnader, konkurrenterna
HPs och Nuance SafeComs lösningar för säkra utskrifter

Tänk om du kunde ...
• Kontrollera kostnader och
färgutskrifter i hela organisationen
genom att följa upp och fördela
kostnaderna till rätt avdelning,
kostnadsställe, projekt och individ?
• Skydda konfidentiella dokument med
bekväma autentiseringsmetoder på
dina skrivare och MFP:er?
• Begränsa åtkomst till alla utskrifts-,
kopierings-, skannings-, e-post- och
faxmöjligheter till bara de som
behöver det?
• Minska den miljömässiga påverkan
genom att begränsa mängden
papper och toner ni använder?

Utmaningen

Lösningar – översikt

Arbetet med att begränsa kostnader kan vara
överväldigande för vilken organisation som
helst, särskilt i utskriftsmiljön. Innan man kan
minska kostnaderna, måste man förstå var
de kommer ifrån. Det är viktigt att identifiera
kostnadsbesparingar varje gång det finns en
chans. Allt du behöver är en lösning som
hjälper dig att bedöma utskriftsmiljön,
optimera utrustningen, öka effektiviteten och
minska miljöbelastningen.

HPs och Nuance SafeComs lösningar består
av en omfattande, integrerad uppsättning
lösningar som är lika skalbara som de är
effektiva för att hjälpa dig nå dina affärsmål.

Identifiera var och hur ditt företag kan spara
när du förbättrar kontrollen och säkerheten
för utskriftsmiljön. HPs och Nuance SafeComs
lösningar för säkra utskrifter kan hjälpa ditt
företag att få konkurrensfördelar genom att
hantera kostnader, minska avfallet, öka
säkerheten och smidigt spåra utskriftskost
nader i hela organisationen. Identifiera enkelt
vad ditt företag behöver för att hålla igång
under lång tid.

Du kommer att börja hitta effektivitetsvinster
i varje del av din organisation, med lösningar
som ger förbättrad säkerhet och omfattande
uppföljning. Leverera rätt utskriftsjobb till rätt
person varje gång. Sätt stopp för okontrol
lerade utskrifts- och skanningsprocesser.
Reglera utskriftsfunktionalitet i hela
organisationen, t ex dubbelsidig utskrift.
Ge dina anställda mer frihet och kontroll att
arbeta på det sätt de vill, och ge IT-teamet
riktade lösningar för att stärka säkerheten
och förbättra hanteringen av skrivarparken.
Det är så verksamheten borde fungera, både
för dagens behov och för morgondagens
tillväxtmöjligheter.
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Öka dokument- och
datasäkerheten med
autentisering och kryptering.

HP och Nuance SafeCom
lösningar på jobbet
Ett ledande globalt konsult- och
teknikföretag fann att dess omoderna
skrivarpark och kopiatorer inte längre
kunde klara tung användning vid tre
europeiska kontor. Bland problemen
fanns bland annat återkommande,
oplanerat underhåll och dålig
utskriftsk valitet. Driftscheferna
upptäckte också att de anställda använt
egna skrivare av sekretesskäl. Med 17
olika skrivarmodeller blev hanteringen
av enheter en utmaning. Med ny insikt,
placerade företaget 142 HP multi
funktionsskrivare (MFP), 75 HP Color
LaserJet-skrivare tillsammans med
SafeComs moduler Pull Printing och
Rule-Based Printing. Med denna nya
metod, minskade skrivarparken med
30 procent och de anställda har nu en
bättre förståelse för de totala
kostnaderna. För att bevara datasek
retessen, använder anställda antingen
kontaktlösa kort eller svepkort för att
starta sina utskriftsjobb. Dessutom
minskade utskriftskostnaderna med
20 procent eftersom de anställda inte
längre lämnar kvar dokument
i skrivaren.

Följa upp och spåra kostnader
för utskrifter, kopiering, skanning,
e-post och faxanvändning.

Fördelar och funktioner
Minska kostnader och avfall
• Se till att bara de jobb som behöver skrivas
ut skrivs ut med SafeCom Pull Print.
• Förstärk hela företaget utskrifts- och
kopieringspolicy – inklusive dubbelsidig
utskrift och färgutskrift – med SafeCom
Rule-Based Printing.
Öka säkerheten
• Leverera rätt jobb till rätt person med
SafeCom Authentication med Pull Print.
• Dra nytta av det ultimata med
dokumentskydd och konfidentialitet med
SafeCom Encryption.
Spåra enkelt utskriftskostnader
• Ge medarbetarna möjlighet att hämta
utskrifter från alla skrivare och MFP:er
när och var det passar dem med SafeCom
Pull Print.

Driva företagsövergripande
policyer genom kontrollerad
efterlevnad och dirigering.

Ge användarna den bekvämlighet de behöver
• Ge medarbetarna möjlighet att hämta
utskrifter från alla skrivarenheter när och
var det passar dem med SafeCom Pull Print.
• Gör det enkelt för de anställda att skicka
utskriftsjobb direkt från sin smarttelefon
med SafeCom Mobile Pull Print.
Förenkla komplicerade IT-uppgifter
• Ge IT-avdelningen mer kontroll över alla
skrivare och MFP:er, med hjälp av
SafeCom Smart Printer Driver.
• Identifiera snabbt potentiella
utskriftsproblem innan de leder till driftstopp
med SafeComs supportrapportering.

Kom igång
Kontakta din lokala HP-återförsäljare för att:
• Boka en workshop för att prata om dina
unika affärsbehov

• Matcha utskriftskostnad mot kundunika
koder när du lägger till lösningen SafeCom
Client Billing.

• Skapa en plan för att ta fram den bästa
lösningen för dagens och morgondagens
behov

• Gör det möjligt för dina anställda att förbetala
och följa upp sina egna utskriftskostnader
med SafeCom Pay-modulen.

• Identifiera en metod som minskar företagets
miljöpåverkan och samtidigt sparar pengar

Läs mer på
hp.com/go/gsc
HPs trestegsstrategi
HP samarbetar med dig för att utvärdera, installera och hantera en utskriftsmiljö skräddarsydd för att klara dina affärsbehov, samtidigt som den hjälper dig
minska kostnader, resursanvändning och förenkla dokumentintensiva processer.
Optimera infrastrukturen
HP kan hjälpa dig att uppnå en balans mellan den
totala kostnaden för utskrifter och dina behov för
användarvänlighet och produktivitet.

Hantera miljön
Tillsammans med dig kan HP hjälpa dig att
behålla din optimerade infrastruktur och
samtidigt förbättra företagets effektivitet och
skärpa säkerheten.

Förbättra arbetsflödet
Genom att effektivisera dokumentintensiva
processer, kan HP hjälpa dig att leverera en mer
effektiv miljö för att samla in, hantera och dela
information.

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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