Özet

Baskı işlerinizin, maliyetlerin ve
rekabetin kontrolünü elinize alın
HP ve Nuance SafeCom Güvenlik ve İş Muhasebesi Görüntüleme ve
Baskı Çözümleri

Bunları yapmak
istemez miydiniz?
• Maliyetleri izleyip uygun
departmanlara, maliyet
merkezlerine, projelere ve
kişilere paylaştırarak şirketiniz
genelinde maliyetleri ve renkli
baskı ihtiyaçlarını kontrol etmek
• Görüntüleme ve baskı aygıtlarınızda
kullanacağınız pratik kimlik doğrulama
yöntemleriyle gizli belgeleri korumak
• Baskı, fotokopi, tarama, e-posta
ve faks gibi işlevlerin kullanımını
yalnızca bu işlevlere ihtiyacı
olan kişilerle sınırlandırmak
• Kullandığınız kağıt ve toner
miktarını kısarak çevre
üzerinizdeki etkinizi azaltmak

Zorluk

Çözüme genel bakış

Giderleri kontrol altında tutmak tüm kuruluşlar
için önemli bir zorluk olabilir. Özellikle de
görüntüleme ve baskı ortamları söz konusu
olduğunda. Maliyetleri dizginleyebilmek için,
öncelikle bunların nereden kaynaklandığını
anlamanız gerekir. Her fırsatta yeni tasarruf
olanaklarını belirleyebilmek büyük önem
taşır. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey,
görüntüleme ve baskı ortamlarınızı gözden
geçirmenize, donanımlarınızı en iyi duruma
getirmenize, verimliliği pekiştirmenize ve
çevresel sorumluluk çabalarınıza artırmanıza
yardımcı olacak bir çözümdür.

HP ve Nuance SafeCom çözümleri, işletmenizin
hedeflerine ulaşması bakımından ölçeklenebilir
olduğu kadar başarılı da olan, kapsamlı,
bütünleştirilmiş bir çözümler yelpazesi sunar.

Görüntüleme ve baskı ortamınızda kontrol
ve güvenliği artırmanız durumunda hangi
noktalarda nasıl tasarruf elde edebileceğinizi
belirleyin. HP ve Nuance SafeCom Güvenlik
ve İş Muhasebesi Görüntüleme ve Baskı
Çözümleri, şirketinizin maliyetleri yönetmek,
atık miktarını azaltmak, güvenliği artırmak ve
kuruluşunuz genelindeki baskı maliyetlerini
kusursuz biçimde izlemek suretiyle rekabet
avantajı elde etmesini sağlar. İşletmenizin
uzun vadede düzgün ve sorunsuz bir biçimde
çalışmayı sürdürmesi için neye ihtiyacınız
olduğunu kolayca belirleyin.

Güvenliği ve kapsamlı izleme olanaklarını
geliştiren çözümlerle, kuruluşunuzun her
köşesinde verimliliğin arttığını görmeye
başlayacaksınız. Her zaman doğru baskı işini
doğru insana gönderin. Kontrol dışı
görüntüleme ve baskı süreçlerinin denetimini
elinize alın. Çift taraflı baskı gibi görüntüleme
ve baskı girişimlerini şirket çapında belirli
bir düzene koyun. Çalışanlarınıza istedikleri
biçimde çalışma fırsatı sunacak özgürlük ve
denetimi, BT ekibinize de güvenliği artırarak
filo yönetimini geliştirecek hedef odaklı
çözümleri verin. Hem bugünün gereksinimleri
hem de geleceğin büyüme fırsatları
bakımından işletmeler tam da böyle olmalı.

Özet | HP ve Nuance SafeCom çözümleri

Kimlik doğrulama ve şifreleme ile
belge ve veri güvenliğini artırın.

HP ve Nuance SafeCom
çözümleri iş başında
Önde gelen global bir danışmanlık
ve teknoloji şirketi, Avrupa’daki üç
ofisinde eski model yazıcı ve fotokopi
makinelerinden oluşan filonun yoğun
kullanıma artık dayanamadığını fark etti.
Sorunlar arasında, sık tekrarlanan ve
hesapta olmayan bakım gereksinimleri
ve düşük baskı kalitesi yer alıyordu.
İşletme müdürü ayrıca, çalışanların
gizlilik gereksinimleri dolayısıyla
kendilerine ait yazıcılar edinmeyi talep
ettiklerini gördü. Filoda yer alan 17 farklı
yazıcı modeli, aygıt yönetimini büyük
ölçüde zorlaştırıyordu. Yeni bir bakış
açısı benimseyen şirket, 142 HP MFP,
75 HP Renkli LaserJet yazıcı ve SafeCom
Pull Printing ve Rule-Based Printing
modülleri aldı. Bu yaklaşım sayesinde filo
boyutu yüzde 30 küçüldü ve çalışanlar
genel maliyetleri artık daha iyi anlıyor.
Çalışanlar verilerin gizliliğini korumak
için, baskı işlemlerini başlatırken,
yakınlaştırma veya kaydırma ile
çalışan kartlarını kullanıyorlar. Ayrıca,
personel artık yazıcılarda başıboş belge
bırakmadığından baskı maliyetleri de
yüzde 20 azaldı.

Baskı, fotokopi, tarama, e-posta
ve faks kullanımını izleyin ve iş
muhasebesi için giderleri takip edin.

Avantajları ve özellikleri
Tasarruf edin ve atık miktarını azaltın
• SafeCom Pull Print özelliği sayesinde
yalnızca basılması gereken belgelerin
basıldığından emin olun.
• SafeCom Rules Based Printing ile çift taraflı
baskı ve renkli baskı da dahil olmak üzere,
şirket genelinde baskı ve fotokopi politikaları
uygulayın.
Güvenliği artırın
• SafeCom Pull Print özelliğine sahip Kimlik
Doğrulama ile doğru işi doğru kişiye
yönlendirin.
• SafeCom Encryption sayesinde, belgelerin
korunması ve gizliliği konusunda en gelişmiş
teknolojilerden yararlanın.
İş muhasebesi için giderleri kolaylıkla
takip edin
• SafeCom Pull Print ile çalışanlarınızın
basılan belgeleri istedikleri görüntüleme
ve baskı aygıtından alabilmelerine olanak
sağlayın.
• SafeCom Client Billing çözümünü
kullanarak müşteri faturalama kodlarıyla
görüntüleme ve baskı işlerini eşleştirin.
• Çalışanlarınıza SafeCom Pay modülünü
kullanarak kendi görüntüleme ve baskı
bedelleri için ön ödeme yapma ve bu giderleri
izleme olanağı sunun.

Denetimli uyumluluk ve yönlendirme ile,
şirket genelinde politikalar uygulayın.

Kullanıcılara ihtiyaç duydukları kolaylığı sunun
• SafeCom Pull Print ile çalışanlarınızın basılan
belgeleri istedikleri görüntüleme ve baskı
aygıtından alabilmelerine olanak sağlayın.
• SafeCom Mobile Pull Print ile çalışanlarınızın
baskı işlerini doğrudan akıllı telefonlarından
gönderebilmelerini sağlayın.
Karmaşık BT görevlerini basitleştirin
• SafeCom Smart Printer Driver ile BT ekibinize
görüntüleme ve baskı aygıtlarınız üzerinde
daha fazla denetim olanağı sunun.
• SafeCom Support Reporting özelliğini
kullanarak görüntüleme ve baskı sorunlarını
çalışmalarınızda kesintiye yol açmalarından
önce hızla belirleyin.

Başlayın
Yerel HP temsilcinizle görüşün ve:
• Şirketinizin benzersiz ihtiyaçları hakkında
konuşmak üzere bir atölye çalışması ayarlayın
• Bugüne ve geleceğe yönelik en iyi çözümü
hayata geçirmenizi sağlayacak bir plan
oluşturun
• Şirketinizin hem tasarruf etmesini hem
de çevre üzerindeki etkisini azaltmasını
sağlayacak bir yaklaşım belirleyin

Daha fazla bilgi alın
hp.com/go/gsc

Üç bileşenli HP yaklaşımı
HP, şirketinizin gereksinimlerine göre oluşturulmuş, giderlerinizi azaltmanıza, kaynaklarınızı korumanıza ve belge yoğun işlemleri basitleştirmenize yardımcı
olacak bir görüntüleme ve baskı ortamını değerlendirmek, hayata geçirmek ve yönetmek için sizinle çalışır.
Altyapı optimizasyonu
HP, toplam baskı giderlerinizle kullanım kolaylığı
ve üretkenlik arasında bir denge yaratmanıza
yardımcı olabilir.

Çevre yönetimi
HP sizinle birlikte çalışarak, bir yandan iş
verimliliğinizi artırıp güvenliği sıkılaştırırken
diğer yandan da optimize edilmiş altyapınızı
korumanıza yardımcı olabilir.

İş akışını iyileştirme
HP, belge yoğun işlemlerinizi modern hale
getirerek bilgileri ede etme, yönetme ve paylaşma
bakımından daha verimli bir ortam yaratmanıza
yardımcı olabilir.

Güncellemeler için üye olun
hp.com/go/getupdated
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