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Udskrivning
med et
formål
Du får en mere effektiv og bæredygtig forretning
med HP Managed Print Services-løsninger
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Blæs med mel i munden

30 %
Omkostninger reduceret med op til

40 %
Energibesparelser på op til

Bæredygtighed og en rentabel forretning udelukker ikke
hinanden. Din organisation kan opfylde begge krav. Du skal
bare finde de rigtige løsninger.
Et optimeret scannings- og udskrivningsmiljø giver fordele på tværs af hele organisationen.
Energi- og papirbesparende teknologier kan hjælpe med at mindske miljøpåvirkningen og sænke
omkostningerne. Forbedret administration kan øge driftssikkerheden og produktiviteten. Og praktisk
genanvendelse sikrer, at du kan komme af med uønsket hardware og forbrugsvarer på ansvarlig vis.
HP Managed Print Services-løsninger (MPS) tilbyder tjenester og løsninger til transformering af
hele dit udskrivningsmiljø. Du kan opfylde dine miljømålsætninger og endog sænke drifts- og
it-omkostningerne med helt op til 30 %.1
Vores omfattende og skalerbare pakke af MPS-løsninger omfatter:
• Evalueringstjenester – Afdæk skjulte omkostninger og identificer mulige forbedringer.
• Finans- og indkøbstjenester – Hjælp til planlægning, indkøb af og afhændelse af udstyr på en

sikker og bæredygtig måde.

• Overgangs- og implementeringstjenester – Opbyg det nye udskrivningsmiljø.
• Administrations- og supporttjenester – Styrk dit investeringsafkast gennem kontinuerlig

overvågning og support.

• Dokument- og arbejdsgangtjenester – Bedre forretningsresultater med gennemtestede

teknologier, løsninger og tjenester i ryggen.
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Spar energi, sænk omkostningerne
Du bør vide
HP tilbyder flest ENERGY STAR-kvalificerede MFP'er
i branchen.2 Modeller, der lever op til de seneste
ENERGY STAR-krav, er i gennemsnit 40 % mere
energieffektive end standard-MFP'er.3
I 2015 lancerede HP fem HP LaserJet-printere,
som blev bedømt til guldniveau af EPEAT® i USA.4
Siden 2010 er energiforbruget for HP LaserJetporteføljen faldet med 56 % i gennemsnit, og for
HP inkjet-porteføljen er det faldet med 20 %
i gennemsnit.

Det er ikke usædvanligt at se en printer på næsten hvert eneste skrivebord i et typisk kontormiljø
sammen med fax- og kopimaskiner og andre enkeltfunktionsenheder – mange af dem gamle
eller forældede. HP MPS hjælper dig med at vurdere dit udskrivningsbehov og placere de rette
typer og antal enheder på rette sted.
• Energibesparende teknologier og produkter – Reducerer energiforbruget med funktioner,

der automatisk slukker HP-enheder, når de ikke bliver brugt, og starter dem igen, i det øjeblik
du har brug for dem. Vælg ENERGY STAR®-kvalificerede HP-hardwareprodukter, der leverer
meget mere end energibesparelser.

• Multifunktionsenheder – Håndter alle udskrivnings-, scannings-, kopierings- samt faxbehov

på én gang, når du konsoliderer din nuværende hardware til færre, mere energibesparende
HP-multifunktionsprintere (MFP'er).

• Intuitive værktøjer til udskrivningsadministration – Gør it-administratorer i stand til at planlægge

dvale og vågen tilstand på tværs af hele udskrivningsflåden, så energiforbruget i hele flåden
reduceres.
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Kundesuccesprofil

MetLife skaber et sundere
udskrivningsmiljø
" HP skitserede en meget omfattende løsning kombineret
med tjenester for at opfylde vores effektivitets-, sikkerhedsog infrastrukturmæssige målsætninger."

30 %
Mindskede antallet af enheder med

12 %

Automatisering øgede dupleksudskrivningen med

(stadig stigende) med papirbesparelser til følge.
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- Brian Fortney, assisterende underdirektør med ansvar for virksomhedens infrastruktur hos MetLife.

MetLife, Inc., er en førende global udbyder af forsikringer,
livrenter og fordelsprogrammer for virksomhedsansatte.
Virksomheden beskæftiger 65.000 medarbejdere i over
50 lande verden over. En kontrakt om administrerede
udskrivningsløsninger med en anden leverandør var ved
at løbe ud, og MetLife satte nye og omfattende mål for
den næste fase af administrerede udskrivningstjenester.
Målsætningerne inkluderede tilføjelse af både farvefunktioner
og adgang til farveenheder; forøgelse af antallet af tosidede
udskrifter; yderligere printerkonsolidering og styrkelse af
sikkerheden. Dertil planlagde MetLife at lægge fundamentet
for individuel sporing af udskriftsopgaver, fortsat reduktion
af CO₂-udledningen, introduktion af udskrivning på farten og en
reduktion af de samlede omkostninger. Den komplette løsning,
der gjorde MetLife i stand til at komme nærmere målet på alle
områder, var HP Managed Print Services-løsninger (MPS).
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Du bør vide
I 2015 var over 50 % (i ton) af papirprodukter
med HP-mærket Forest Stewardship Council
(FSC®) certificerede.

Formindsk papirspildet og forøg produktiviteten
Effektivitet handler om mere end energi – det handler om, hvordan du administrerer dine oplysninger.
Papirbaserede arbejdsgange er ofte normen på et typisk kontor. Men uklare politikker for udskrivning
eller administration af arbejdsgange kan føre til spildt papir og flere enkeltsidede, uafhentede
udskrifter eller udskrifter i dårlig kvalitet. HP MPS kan forny din udskrivningsstrategi ved at strømline
arbejdsgangene og forbedre de ansattes udskrivningsvaner.
• Digital transformation – Registrer, forbind og distribuer dokumenter digitalt, så du styrker

arbejdsgangene, samtidig med at du mindsker papirspildet.

• Automatisk dupleksudskrivning – Udskriv på begge sider af papiret, og formindsk papirspildet

med op til 25 % eller mere.

• Brugergodkendt udskrivning – Sænk antallet af uafhentede udskriftsopgaver og fejludskrifter

med 10 % til 30 % med pull-udskrivning og udskrivningsløsninger med PIN-kode, der gør
brugere i stand til at hente udskriftsopgaver lagret på printere, der er forbundet til netværket.
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Genanvendelse på den nemme måde
Du bør vide
I 2016 indeholdt over 80 % af HP's blækpatroner
45-70 % genanvendt materiale, og 100 % af
tonerpatronerne fra HP indeholder nu 10-33 %
genanvendt materiale.

Selv de virksomheder, der aktivt opfordrer til genanvendelse, kan løbe ind i helt almindelige
problemer – såsom ustabile processer, spredt opbakning fra de ansatte og manglende planer
for ansvarlig genanvendelse af hardware. Med HP MPS får du bekvem, ansvarlig genanvendelse
med garanti for, at virksomhedens udskrivningsaktiviteter understøtter virksomhedens bredere
målsætninger for bæredygtighed.
• Designet med miljøet for øje – Vælg produkter specifikt designet til at mindske den miljømæssige

påvirkning. HP's Design for Environment-program udvikler hardware og printerpatroner, så de
nemt kan genanvendes.

• HP Asset Recovery-tjenester – Gør det sikkert og nemt at fjerne, genanvende og genbruge

gammelt udstyr – inklusive produkter fra andre producenter end HP – med HP's gendannelses-,
ombytnings- og donationstjenester.

• Standardiserede genanvendelsespolitikker – Samarbejd med vores eksperter om at udforme

en specifik genanvendelsespolitik. HP's betroede programmer sikrer nem, ansvarlig og konsekvent
genanvendelse.

• HP Planet Partners-programmet – Når du køber originale HP-forbrugsvarer, kan du være

sikker på, at de genanvendes ansvarligt. HP har længe været førende i branchen inden for
produktgenanvendelse, og vi offentliggør retningslinjer og resultater fra vores
genanvendelsesprogram.
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Kundesuccesprofil

30 %

Wolfcraft sænker
omkostningerne og styrker
bæredygtigheden

Skar det totale antal enheder med

" Med de økonomiske, emissionsfrie HP PageWide Proog HP PageWide Enterprise-enheder kan vi gøre
udskrivningen mere miljøvenlig og omkostningseffektiv."
- Udo Binder, CIO/it-chef, wolfcraft

Omkostningsbesparelser opnået ved at overgå
udelukkende til HP Pagewide Pro-enheder

Wolfcraft er en af de centrale aktører i etableringen af gørdet-selv-markedet i Tyskland. Med over 450 ansatte i 16 lande
er wolfcraft en international virksomhed, hvis varemærke er
et tegn på innovation, kvalitet og fortrinlig kundeservice.
HP's MPS og emissionsfrie PageWide-printere hjalp wolfcraft
til at opfylde deres målsætninger om effektivitet og lavt
energiforbrug.
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HP Management of Change
HP Management of Change-processen kan hjælpe dig med at planlægge, facilitere og implementere
forandringer i din organisation.
Afstem forventningerne, inddrag interessentgrupperne, og fastsæt effektivitetsmål, så du og dine
medarbejdere får mest muligt ud af processen til administration af udskrivning.
Læg det rette fundamentet
Invester i en HP Eco Printing-evaluering,
der analyserer din miljøpåvirkning, anbefaler
forbedringer og forudsiger din fremtidige
miljøpåvirkning.

• Overgangssupport – Kvalificerede HP-eksperter kan hjælpe alle i din organisation med at tage

godt imod de forandringer, der kommer med MPS.

• Kommunikation og uddannelse – HP tilbyder værktøjer og skabeloner, der hjælper dine

medarbejdere til at få nye holdninger, færdigheder og vaner, så de får flest mulige fordele af MPS.

Kom i gang med HP MPS i dag
HP tilbyder en række gratis løsninger, der hjælper din organisation med at mindske
miljøpåvirkningen.
• HP's grønne it-handlingsplan for scanning og udskrivning – Identificer og implementer strategier

til at mindske den miljømæssige påvirkning i forbindelse med udskrivning på kontoret med
denne gratis, trinvise vejledning.

• HP's miljøpåvirkningskalkulator – Vurderer energiforbrug, udledning af CO₂ og forventede

energiomkostninger i din printer- og computerflåde. Start nu på hp.com/go/carbonfootprint.

• "HP's vejledning til indkøb af bæredygtigt it-udstyr" (hvidbog) – Læs om almindelige kriterier

for bæredygtige indkøb, og nyd godt af anbefalinger, der sikrer, at retningslinjerne er nyttige,
forståelige og miljømæssigt og økonomisk rentable for leverandører.

Flere oplysninger
hp.com/go/mps

Forventede energi- og papirbesparelser baseret på analyse af udvalgte HP MPS-kunders scannings- og udskrivningsforhold med data indsamlet om enheder
og papirforbrug og sammenlignet med faktiske tal eller fremskrivninger efter udrulning af MPS-løsninger.
2
Pr. januar 2016.
3
Energibesparelser på 40 % som anført på den officielle ENERGY STAR-hjemmeside: energystar.gov.
4
EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-bedømmelser kan variere efter land – du kan se registreringsstatus for de enkelte lande på www.epeat.net.
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