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لدعم المضمن ألجهزة الكمبيوتر
م ن  HPالشخصية والطابعات من
HP Support Assistant

الدعمالسياقيالفوري
بالطريقةالتيتفضلها

 hللمزيد من المعلومات ،زر1
 p.com/go/
 .يختلف االرتباط في البلدان خارج hpsupportassistant
 على HP Support Assistantالواليات المتحدة .تتوفر أداة
. فقط Windowsكمبيوترات
HP Support أي رسوم مقابل استخدامHP ال تفرض2
رسوم ا مقابل المساعدةAssistant
 ،ولكنها قد تفرض
ً
.الفنية للمنتجات التي انتهت صالحية ضمانها

احصل على أجوبة فورية على أسئلتك
اليومية المتعلقة بدعم أجهزة الكمبيوتر
والطابعات في أي وقت باستخدام
 ،وهي أداة مجانيةHP Support Assistant
للمساعدة الذاتية مضمنة في الكمبيوتر
 1عالوة على ذلك ،ال تتطلب
الخاص بك .
 أي إعداد أو تثبيتHP Support Assistant.
تم تحسينها لتوفير تجربة دعم معززة،
فهي جاهزة لالستخدام في أول مرة تقوم
فيها بتشغيل كمبيوترك ،ويتم تحديثها
تلقائي ا على مدى عمر الكمبيوت ر .يمكن
ً
 على أجهزة HP Support Assistantتثبيت
الكمبيوتر من الشراكت المصنعة األخرى
للوصول السهل إلى موارد الدعم واألدوات
HP .يمكنك االتصال بخدمة دعم HPلطابعات
مباشرة عندما تحتاج إلى بعض المساعدة.
ً
 مسبقة التثبيت HP Support Assistantتأتي
 الشخصية HPعلى جميع أجهزة كمبيوتر
® Microsoft® Windowsالجديدة المزودة بنظام
8 Microsoft ،أو ®7، Microsoft Windows
10 ،ويمكن تنزيلها لطرز أجهزة ®Windows
.الكمبيوتر من الشراكت المصنعة األخرى

أربعة أسباب مهمة الختيار
HP Support Assistant

الصيانة السهلة ألجهزة الكمبيوتر
 HPالشخصية والطابعات من
• اعثر على حلول الدعم بسرعة بواسطة
الواجهة الحديثة السهلة االستخدام ابق
دائم ا على اطالع من خالل حالة الدعم
ً
والتنبيهات المعروضة على شريط المهام
الحفاظ على األداء األمثل ألجهزة الكمبيوتر
والطابعات
احصل على تحديثات برامج التشغيل
• HPوالب رامج األخرى من
تمتع بإماكنية م راقبة أداء الكمبيوتر واحصل
على اقت راحات لصيانة الكمبيوتر وأداء
• الطابعة
حل المشالك بشلك مستقل باستخدام أدوات
• وموارد التشخيص المضمنة
احصل على توصيات لتحسين تجربة
• االستخدام

Brief | HP Support Assistant

توفير الوقت من خالل الدعم الشامل
• احصل على أجوبة وحلول بالطريقة المفضلة عليك باستخدام مجموعة من خيارات
 • أرسل بيانات HPالمساعدة — صل إلى أدوات المساعدة أو اتصل بفريق دعم العمالء لـ
.الكمبيوتر إلى فني للحصول على حل بشلك أسرع
االستفادة من الدعم على المدى الطويل
 • على مدى عمر الكمبيوتر الخاص بك2. HP Support Assistantتمتع باستخدام

حققأقصىاستفادةمنكمبيوتركباستخدام
HP Support Assistant

 ،يمكنك صيانة أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات HP Support Assistantباستخدام
وحل المشالك بسهولة من خالل التحديثات وأدوات التشخيص والمساعدة اإلرشادية .تجعل
. استخدام جهاز الكمبيوتر والطابعة خاصتك أسهل من أي وقت مضىHP Support Assistant

يمكنك معرفة المزيد على
hp.com/go/hpsupportassistant
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