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Medvetna
utskrifter
Nå både era verksamhets- och hållbarhetsmål
med HP Managed Print Services
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Gör inte avkall på något

30 %
Minskade kostnader med upp till

40 %
Energibesparing på upp till

Miljöansvar och lönsamhet för verksamheten utesluter inte
varandra. Er organisation kan leva upp till båda kraven.
Ni behöver bara hitta rätt lösningar.
En optimerad bildbehandlings- och skrivarmiljö ger fördelar för hela organisationen. Energi- och
pappersbesparande tekniker kan hjälpa till att minska miljöpåverkan och kostnader. Förbättrad
hantering kan öka pålitligheten och stärka produktiviteten. Och bekväm återvinning säkerställer
att ni ansvarsfullt kan göra er av med oönskad hårdvara och tillbehör.
HP Managed Print Services (MPS) erbjuder kompletta tjänster och lösningar för att förändra er
utskriftsmiljö. Ni kan leva upp till miljömålen på ett bättre sätt och även minska era drifts- och
IT-kostnader med så mycket som 30 %.1
Vår övergripande och skalbara uppsättning av MPS-lösningar omfattar:
• Bedömningstjänster – Hitta dolda kostnader och identifiera möjliga förbättringar.
• Finansiella tjänster och inköpstjänster – Få hjälp med att på ett säkert och hållbart sätt planera

och anskaffa utrustning och ta utrustning ur drift.

• Övergångs- och implementeringstjänster – Bygg er nya utskriftsmiljö.
• Hanterings- och supporttjänster – Förbättra avkastningen på investeringen genom fortlöpande

övervakning och support.

• Dokument- och arbetsflödestjänster – Få bättre affärsresultat genom att förlita er på beprövade

tekniker, lösningar och tjänster.
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Spara energi, kapa kostnader
Man ska veta att
HP erbjuder branschens mest ENERGY STARkvalificerade MFP:er.2 Modeller som lever upp till
ENERGY STARs senaste krav är 40 % mer
energieffektiva jämfört med standard-MFP:er.3
2015 lanserade HP fem HP LaserJet-skrivare som
fått guldbetyg av EPEAT® i USA.4 Sedan 2010 har
energiförbrukningen för HPs LaserJet-portfölj minskat
med 56 % i genomsnitt och för HPs bläckskrivarportfölj
har minskningen varit 20 % i genomsnitt.

En typisk kontorsmiljö kan ha en skrivare på nästan varje skrivbord tillsammans med faxmaskiner,
kopiatorer och andra enheter för en användare – och många är gamla eller omoderna. HP MPS
hjälper till att bedöma skrivarbehoven och placera ut rätt sort och rätt antal enheter på rätt platser.
• Energibesparande tekniker och produkter – Minska energianvändningen med funktioner som

automatiskt stänger av HP-enheterna när de inte används och slår på dem direkt när de behövs.
Välj ENERGY STAR®-kvalificerade HP-hårdvaruprodukter som ger ännu mer energibesparing.

• Flerfunktionsenheter – Hantera alla behov av utskrifter, skanning, kopiering och faxande på en gång

när ni samlar nuvarande hårdvara till färre, mer energieffektiva HP MFP:er (multifunktionsskrivare).

• Intuitiva skrivarhanteringsverktyg – Gör det möjligt för IT-cheferna att centralt schemalägga

vilo- och väckningslägen för hela skrivarparken vilket minskar skrivarnas totala energiförbrukning.
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Kundframgångsprofil

MetLife skapar en friskare
utskriftsmiljö
”HP beskrev en mycket omfattande lösning i kombination
med tjänster för att möta våra effektivitets-, säkerhets-,
infrastruktur- och miljömål. ”

30 %
Minskat antal enheter med

12 %

Automatisering ökar dubbelsidig utskrift med

och mer, vilket resulterar i pappersbesparing.
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– Brian Fortney, MetLife biträdande vice VD för företagets infrastrukturverksamhet.

MetLife, Inc., är en ledande global leverantör av försäkringar,
pensionsförsäkringar och program för personalförmåner.
Företaget har cirka 65 000 anställda i 50 länder världen över.
Ett tidigare avtal för hanterad utskrift med en annan leverantör
löpte ut och MetLife satte upp nya och viktiga mål för nästa
fas gällande hanterade utskriftstjänster. De målen handlade
om att lägga till både färgkapacitet och tillgång till färgenheter,
öka andelen dubbelsidig utskrift, göra en avancerad
konsolidering av skrivare och stärka säkerheten. Dessutom
ville MetLife lägga grunden för individuell jobbspårning, bidra
till minskade koldioxidutsläpp, införa mobila utskrifter och
minska de totala kostnaderna. Den fullständiga lösningen
som möjliggjorde för MetLife att gå vidare på vart och ett av
sina mål var HP Managed Print Services (MPS).
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Man ska veta att
2015 var mer än 50 % av de sammanlagda
pappersprodukter som användes i HP-maskiner
certifierade av Forest Stewardship Council (FSC®).

Minska pappersavfallet, stärk produktiviteten
Effektivitet handlar om mer än bara energi – det handlar även om hur man hanterar information.
Pappersbaserat arbetsflöde är ofta normen på det typiska kontoret. Men otydliga styrningspolicyer
för utskrifter och arbetsflöden kan leda till slöseri med papper, fler enkelsidiga utskrifter, utskrifter
som inte hämtas och utskrifter av dålig kvalitet. HP MPS kan hjälpa till att förnya utskriftsstrategin
genom att effektivisera arbetsflöden och förbättra de anställdas utskriftsvanor.
• Digital förvandling – Skapa, anslut och kommunicera dokument digitalt, vilket förbättrar

arbetsflödet och samtidigt minskar pappersavfallet.

• Automatisk dubbelsidig utskrift – Skriv ut på papprets båda sidor för att minska pappersavfallet

med uppskattningsvis 25 % eller mer.

• Användarautentiserad utskrift – Minska antalet ej hämtade utskriftsjobb och tryckfel med

mellan 10 och 30 % med pull print- och PIN-utskriftslösningar som gör det möjligt för användare
att göra anspråk på jobb som lagras på nätverksskrivare.
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Enkel återvinning
Man ska veta att
Under 2016 innehåller mer än 80 % av HPs
bläckpatroner 45 - 70 % återvunnet innehåll
och 100 % av HPs tonerkassetter innehåller
nu 10 - 33 % återvunnet innehåll.

Även företag som aktivt uppmuntrar återvinning kan stöta på några vanliga problem – som
motsägelsefulla processer, oberäkneligt medbestämmande och ingen plan för vem som ansvarar
för återvinning av hårdvara. Med HP MPS får ni bekväm, ansvarsfull återvinning som säkerställer
att er verksamhets utskriftsaktiviteter stödjer företagets större hållbarhetsfrågor.
• Designad för miljön – Välj produkter som är specifikt designade för att minska miljöpåverkan.

HPs Design för miljö-program utvecklar hårdvara och utskriftspatroner och -kassetter som
enkelt kan återvinnas.

• HP Asset Recovery Services – Gör det enkelt att säkert ta bort, återanvända och återvinna

gammal utrustning – inklusive produkter av andra märken än HP - med hjälp av HPs återhämtnings-,
inbytes- och donationstjänster.

• Standardiserade återvinningspolicyer – Jobba med våra experter för att skapa en specifik

återvinningspolicy. HPs pålitliga program kan säkerställa enkel, ansvarsfull och konsekvent
återvinning.

• HP Planet Partners-program – När ni köper HP originaltillbehör kan ni vara säkra på att

de återvinns ansvarsfullt. HP har länge varit ledande i IT-branschen när det gäller återanvändning
av produkter och återvinning och vi publicerar riktlinjer för vårt återvinningsprogram och
dess resultat.
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Kundframgångsprofil

30 %
Minska antalet enheter med

Kostnadsbesparingar uppnås genom att
enbart välja HP Pagewide Pro-enheter

Wolfcraft minskar kostnaderna
och ökar hållbarheten
”Med de ekonomiska och utsläppsfria HP PageWide Pro- och
HP PageWide Enterprise-enheterna kan vi göra våra utskrifter
mer miljövänliga och kostnadseffektiva.”
– Udo Binder, IT-chef på wolfcraft

Wolfcraft är en av de ledande spelarna som hjälpte till att
etablera gör-det-själv-marknaden i Tyskland. Med över
450 anställda i 16 länder är wolfcraft ett internationellt företag
vars varumärke står för innovation, kvalitet och utmärkt
kundservice. HPs MPS och utsläppsfria PageWide-skrivare
hjälpte wolfcraft att klara sina mål för effektivitet och lägre
energiförbrukning.
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HP Management of Change
HP Management of Change-processen kan hjälpa er planera, möjliggöra och implementera
förändringar i organisationen.
Likrikta förväntningarna, integrera intressegrupper och skapa resultatstatistik så att du och
dina medarbetare får ut mesta möjliga av utskriftshanteringsprocessen.
Först och främst
Investera i en HP Eco Printing Assessment
som analyserar er klimatpåverkan,
rekommenderar förbättringar och skapar
en bild över hur ni kan förändra framtida
klimatpåverkan.

• Överföringsstöd – Kvalificerade HP-experter kan hjälpa alla i er organisation att omfamna

förändringen som MPS innebär.

• Kommunikation och utbildning – HP erbjuder verktyg och mallar för att hjälpa anställda anta

nya attityder, färdigheter och beteenden för att förverkliga alla fördelarna med MPS.

Kom igång med HP MPS idag
HP erbjuder ett antal kostnadsfria lösningar för att hjälpa organisationer att minska sin miljöpåverkan.
• HP Green IT Action Plan för bildbehandling och utskrift – Identifiera och implementera strategier

för att minska kontorsutskrifternas miljöpåverkan med denna kostnadsfria steg-för-steg-guide.

• HP Carbon Footprint Calculator – Granska energiförbrukningen, koldioxidutsläppen (CO₂)

och beräknade energikostnaderna för er skrivar- och datorpark. Börja nu på
hp.com/go/carbonfootprint.

• “HP Sustainable IT Purchasing Guidance” vitbok – Läs om vanliga kriterier för hållbar upphandling

av IT-produkter och få rekommendationer för att säkerställa att riktlinjerna är användbara,
rättvisa, begripliga och miljömässigt och ekonomiskt lönsamma för leverantörer.

Läs mer
hp.com/go/mps

Uppskattade energi- och pappersbesparingar baseras på analyser av utvalda HP MPS-kunders bild- och utskriftsverksamhet med data insamlade om enheter
och pappersanvändning jämfört med verkliga eller uppskattade kostnader efter MPS.
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Gäller i januari 2016.
3
Energiminskning på 40 % som listats på ENERGY STARs officiella webbsida energystar.gov.
4
EPEAT®-registrerat där så är möjligt. EPEAT-betygen kan variera mellan länder – registreringsstatus per land finns på www.epeat.net.
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Anmäl dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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