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Odpowiedzialne
środowisko
druku
Usługi HP Managed Print Services pomagają
w osiągnięciu celów biznesowych
i zrównoważonego rozwoju

Broszura | Usługi HP Managed Print Services

Bierz wszystko

30%
Koszty niższe nawet o

40%

Zużycie energii mniejsze nawet o

Ochrona środowiska i rentowność działalności wcale wzajemnie
się nie wykluczają. Twoja firma może sprostać obu wymogom.
Wystarczy znaleźć odpowiednie rozwiązania.
Zoptymalizowane środowisko urządzeń drukujących zapewnia korzyści w całej firmie. Technologie
oszczędzające energię i papier pomagają zmniejszyć szkodliwy wpływ na środowisko i obniżają
koszty. Udoskonalone zarządzanie może zwiększyć niezawodność i produktywność. Natomiast
wygodny recykling gwarantuje odpowiedzialną utylizację zużytego sprzętu i materiałów
eksploatacyjnych.
Usługi zarządzania drukiem HP Managed Print Services (MPS) to kompleksowa gama rozwiązań,
które odmienią środowisko druku w Twojej firmie. Dzięki nim możesz skuteczniej realizować cele
związane z ochroną środowiska, a także obniżyć koszty operacyjne oraz obsługi IT nawet
o 30% 1.
Nasz kompleksowy i skalowalny pakiet rozwiązań Managed Print Solutions obejmuje:
• Usługi analityczne – ujawnianie ukrytych kosztów i wyszukiwanie możliwości poprawy.
• Usługi finansowe i zaopatrzeniowe – pomoc w planowaniu, nabywaniu i wycofywaniu sprzętu

w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

• Usługi przenoszenia i wdrażania – tworzenie nowego środowiska druku.
• Usługi zarządzania i wsparcia – wyższy zwrot z inwestycji dzięki stałemu monitoringowi i wsparciu.
• Usługi związane z dokumentami i przebiegiem pracy – lepsze wyniki biznesowe dzięki technologii,

rozwiązaniom i usługom.
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Oszczędzaj energię, tnij koszty
Warto wiedzieć
Firma HP posiada w ofercie najwięcej urządzeń
wielofunkcyjnych oznaczonych znakiem
ENERGY STAR w branży2. Modele spełniające
najnowsze wymogi ENERGY STAR są średnio
o 40% bardziej energooszczędne niż
standardowe urządzenia wielofunkcyjne3.
W 2015 roku firma HP wprowadziła na rynek
pięć drukarek HP LaserJet, które uzyskały
poziom złoty w klasyfikacji EPEAT® w Stanach
Zjednoczonych4. Od 2010 roku zużycie energii
drukarek z linii HP LaserJet obniżyło się średnio
o 56%. W przypadku drukarek atramentowych HP
wynik ten wyniósł średnio 20%.

Drukarka na niemal każdym biurku, faksy, kopiarki i inne urządzenia jednofunkcyjne, nierzadko
przestarzałe i zużyte, to częsty widok w biurach. W ramach usług HP MPS pomożemy Ci
w ocenie potrzeb Twojej firmy w zakresie druku, umieszczając odpowiednią liczbę urządzeń
we właściwych miejscach.
• Energooszczędne technologie i produkty – zużycie energii obniża się za sprawą funkcji

powodujących automatyczne wyłączanie urządzeń HP, gdy nie są one używane i ich włączanie
dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. Wybieraj sprzęt HP ze znakiem ENERGY STAR®,
aby zmaksymalizować oszczędność energii.

• Urządzenia wielofunkcyjne – drukowanie, skanowanie, kopiowanie i wysyłanie faksów za pomocą

mniejszej liczby energooszczędnych urządzeń wielofunkcyjnych HP.

• Intuicyjne narzędzia do zarządzania drukiem – informatycy mogą centralnie planować

tryby uśpienia i czuwania w ramach całej floty urządzeń, globalnie zmniejszając zużycie
energii.
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Sukcesy naszych klientów

30%
Zmniejszenie liczby urządzeń o

Zwiększenie odsetka druku dwustronnego dzięki
automatyzacji o

12%

– ten wynik stale rośnie, skutkując oszczędnością
papieru.
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MetLife tworzy zdrowsze
środowisko druku
„Firma HP opracowała kompleksowe rozwiązanie w połączeniu
z usługami, które pomogą nam zrealizować cele dotyczące
wydajności, bezpieczeństwa, infrastruktury i ochrony
środowiska”
– Brian Fortney, zastępca wiceprezesa ds. działań infrastrukturalnych MetLife.

MetLife, Inc. jest czołowym dostawcą usług z zakresu
ubezpieczeń, lokat i programów świadczeń pracowniczych.
Firma zatrudnia około 65 000 pracowników w 50 krajach
na całym świecie. Firma MetLife wyznaczyła nowe, znaczące
cele na kolejny etap wdrażania zarządzanych usług druku,
uwzględniające dodanie zarówno możliwości druku w kolorze,
jak i dostępności urządzeń kolorowych, zwiększenie udziału
druku dwustronnego, dalszą konsolidację drukarek
i wzmocnienie zabezpieczeń. Ponadto firma MetLife chciała
stworzyć warunki umożliwiające śledzenie poszczególnych
zadań, zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne,
wprowadzenie możliwości druku z urządzeń przenośnych
oraz obniżenie kosztów ogólnych. Pełnym rozwiązaniem,
które umożliwiło firmie MetLife uzyskanie postępów w realizacji
wszystkich wymienionych celów, były usługi Managed Print
Services firmy HP.
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Warto wiedzieć
W 2015 roku ponad 50% produktów
papierowych (według wagi)
wykorzystywanych przez markę HP
posiadało certyfikat organizacji Forest
Stewardship Council (FSC®).

Mniejsze marnotrawstwo papieru,
większa produktywność
Wydajność to nie tylko oszczędzanie energii – to również sposób zarządzania informacjami.
Procesy bazujące na papierowych dokumentach są normą w typowym biurze. Jednak niejasne
zasady dotyczące drukowania czy zarządzania procesami mogą prowadzić do marnotrawstwa
papieru i generowania wielu jednostronnych, nieodebranych wydruków lub wydruków o niskiej
jakości. Usługi HP MPS pomagają w zmianie strategii w zakresie druku poprzez uproszczenie
procesów pracy i poprawę nawyków pracowników dotyczących drukowania.
• Cyfrowa transformacja – cyfrowe przechwytywanie, łączenie i przekazywanie dokumentów

usprawnia przebieg pracy, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo papieru.

• Automatyczny druk dwustronny – drukowanie po obu stronach arkusza zmniejsza marnotrawstwo

papieru o około 25% lub więcej.

• Drukowanie z uwierzytelnieniem użytkownika – rozwiązania takie, jak drukowanie na żądanie

lub na podstawie kodu PIN, umożliwiają pobieranie zadań zapisanych w drukarkach pracujących
w sieci, zmniejszając odsetek nieodebranych i nieprawidłowych wydruków o 10–30%.
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Łatwy recykling
Warto wiedzieć
W 2016 roku ponad 80% wkładów
atramentowych HP zawierało 45–70%
materiałów pochodzących z recyklingu,
a 100% wkładów z tonerem HP składa się
obecnie w 10–33% z materiałów
pochodzących z recyklingu.

Firmy, które aktywnie propagują recykling, często borykają się z problemami takimi, jak niespójne
procesy, wybiórczy udział pracowników i brak planu związanego z odpowiedzialnym recyklingiem
sprzętu. W ramach usług HP MPS otrzymujesz wygodny, odpowiedzialny proces recyklingu oraz
pewność, że procesy druku w Twojej firmie są zgodne z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska.
• Zaprojektowane z myślą o środowisku – wybierz produkty opracowane z myślą o minimalizacji

szkodliwego wpływu na środowisko. Program HP Design for Environment pomaga
w opracowywaniu sprzętu i wkładów drukujących łatwych do recyklingu.

• Usługi HP Asset Recovery Services – prosty sposób na bezpieczną utylizację, ponowne

wykorzystanie i recykling zużytego sprzętu – w tym również marek innych niż HP – w ramach
usług odzyskiwania, odkupu i darowizny, oferowanych przez HP.

• Standaryzowane zasady recyklingu – nasi eksperci pomogą w opracowaniu szczegółowych

zasad dotyczących recyklingu. Sprawdzone programy HP zapewniają łatwe, odpowiedzialne
i spójne procesy recyklingu.

• Program HP Planet Partners – kupując oryginalne materiały eksploatacyjne HP możesz

mieć pewność, że są one poddawane recyklingowi w sposób odpowiedzialny. Firma HP od
dawna jest liderem branży informatycznej w zakresie ponownego wykorzystania i recyklingu
produktów. Nasze wytyczne i wyniki programów recyklingu są publikowane.
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Sukcesy naszych klientów

30%

Wolfcraft obniża koszty
i zwiększa dbałość
o środowisko

Zmniejszenie całkowitej liczby urządzeń o

„Ekonomiczne, bezemisyjne urządzenia HP PageWide Pro
oraz HP PageWide Enterprise sprawiły, że drukowanie stało
się bardziej przyjazne dla środowiska i wydajne kosztowo”.
– Udo Binder, dyrektor ds. informatyki w firmie wolfcraft

Oszczędności osiągnięte dzięki
przejściu wyłącznie na urządzenia
HP Pagewide Pro

Wolfcraft jest jednym z głównych przedsiębiorstw, które
zbudowało rynek sklepów dla majsterkowiczów (DIY)
w Niemczech. Zatrudniając ponad 450 pracowników
w 16 krajach, Wolfcraft jest firmą międzynarodową, której
marka stanowi synonim innowacyjności, wysokiej jakości
i doskonałej obsługi klienta. Usługi HP MPS oraz bezemisyjne
drukarki PageWide pomogły firmie Wolfcraft w realizacji
celów dotyczących wydajności i niższego zużycia energii.

7

Broszura | Usługi HP Managed Print Services

Zarządzanie zmianą HP
Proces zarządzania zmianą HP pomaga w planowaniu, realizacji i wdrażaniu zmian w ramach
organizacji.
Dopasowywanie oczekiwań, integracja osób zainteresowanych i ustalanie wskaźników skuteczności
pomogą Tobie i Twoim pracownikom w pełni wykorzystać proces zarządzania drukiem.
Zacznijmy od podstaw
Zainwestuj w ocenę procesu drukowania pod
kątem ochrony środowiska, oferowaną przez HP,
w+ ramach której przeanalizujemy ślad
węglowy Twojej firmy, zalecimy udoskonalenia
i opracujemy prognozę ich wpływu na ślad
węglowy w przyszłości.

• Wsparcie w okresie przejściowym – wykwalifikowani eksperci HP pomogą firmie w radzeniu

sobie ze zmianami, jakie niosą ze sobą usługi MPS.

• Komunikacja i szkolenia – firma HP oferuje narzędzia i szablony, które pomogą pracownikom

w przyjęciu nowych postaw, nabyciu umiejętności i wypracowaniu zachowań, które umożliwią
pełne korzystanie z zalet usług MPS.

Zacznij korzystać z usług HP MPS już dziś
Firma HP oferuje szereg rozwiązań, które pomagają organizacjom w zmniejszeniu szkodliwego
wpływu na środowisko.
• Zielony plan działań IT HP dla procesów druku i przetwarzania obrazu – identyfikacja i wdrażanie

strategii, które zmniejszają wpływ drukowania na środowisko w ramach prostego przewodnika
krok po kroku.

• Kalkulator śladu węglowego HP – podgląd zużycia energii, poziomu emisji dwutlenku węgla

(CO₂) oraz szacunkowych kosztów energii dla floty drukarek i komputerów. Zacznij już teraz
na stronie hp.com/go/carbonfootprint.

• Dokument „Wytyczne HP dotyczące zakupów IT z myślą o ochronie środowiska” – zapoznaj

się z popularnymi kryteriami zakupu produktów informatycznych oraz zaleceniami, dzięki którym
opracujesz praktyczne, uczciwe, zrozumiałe oraz realne pod względem środowiskowym
i ekonomicznym wytyczne dla dostawców.

Dowiedz się więcej
hp.com/go/mps

1

Szacowane oszczędności energii i papieru w oparciu o przeprowadzone wśród wybranych użytkowników usług HP MPS analizy zadań druku, z wykorzystaniem
danych zgromadzonych na urządzeniach i danych dotyczących zużycia papieru w porównaniu z wynikami rzeczywistymi lub prognozami ex-post.
2
Informacje aktualne na styczeń 2016 r.
3
Zmniejszenie zużycia energii o 40% zgodnie z oficjalną witryną ENERGY STAR: energystar.gov.
4
Rejestracja w EPEAT® w zależności od lokalizacji. Oceny EPEAT mogą się różnić w poszczególnych krajach – status rejestracji można sprawdzić na stronie www.epeat.net.

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje.
hp.com/go/getupdated
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zawarte w niniejszym dokumencie, nie powinno być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy
techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.
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To jest druk cyfrowy HP Indigo.

