תקציר

תמיכה מובנית במחשב
 HPובמדפסת של
HP Support Assistant

תמיכה מחוברת ותלוית
הקשר—בדרך שאתה רוצה

קבל תשובות מיידיות לשאלות התמיכה היומיומיות
אודות המחשב והמדפסות שלך בכל עת בעזרת
כלי לעזרה עצמית המוצע HP Support Assistant,
,ללא תשלום ,המובנה ישירות במחשב 1.יתרה מכך
אינו מחייב הגדרה או HP Support Assistant
התקנה מסוימת .כלי זה ,שהנו ממוטב לספק חוויית
תמיכה מוגברת ,מוכן לפעולה כבר בהפעלה ראשונה
של המחשב ,והוא מתעדכן באופן אוטומטי במהלך
 HP Supportחיי המחשב .ניתן להתקין את
במחשבים של יצרנים אחרים לגישה קלה Assistant
אם  HP.למשאבים ולכלים של תמיכה עבור מדפסות
אתה צריך עזרה מעשית יותר ,תוכל להתחבר ישירות
מותקן  HP. HP Support Assistantלתמיכה של
® Microsoftחדש עם  HPמראש בכל מחשב
או Microsoft Windows® 8,Windows® 7,
 והוא זמין להורדה עבורMicrosoft Windows® 10,
.דגמי מחשב של יצרנים אחרים
1
 hp.com/go/תבותכב רקב ,ףסונ עדימ תלבקל
.ב”הראל ץוחמ הנתשי רושיקה hpsupportassistant.
.דבלב  Windowsיססובמ םיבשחמב ןימז HP Support Assistant
2
-HP Support Assistant,ב שומישה לע םולשת הבוג הניא HP
תוירחאב םילולכ םניאש םירצומ לע יאנכטמ עויס תלבקש ןכתיי ךא
.םולשתב הכורכ היהת

ארבע סיבות חכמות לבחירה
-HP Support Assistantב
 HPתחזוקה קלה של המחשב והמדפסות של
אתר במהירות פתרונות תמיכה בממשק מודרני ,קל
• לשימוש
הישאר מעודכן באמצעות קבלת התראות ומצב
• תמיכה ישירות משורת המשימות
ביצועים מיטביים של המחשבים והמדפסות של
HP
• -HPקבל עדכוני תוכנות ומנהלי התקנים מ
תוכל ליהנות מניטור רציף של תקינות המחשב
ולקבל הצעות לתחזוקה הולמת ולביצועים מיטביים
• של המחשב והמדפסת
פתור בעיות בעצמך באמצעות כלי אבחון ומשאבי
• אבחון מובנים
• קבל המלצות לשיפור החוויה שלך
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חיסכון בזמן עם תמיכה תחת קורת גג אחת
קבל תשובות ופתרונות בדרך שלך עם מבחר אפשרויות עזרה—גישה לכלי עזרה או פנייה לצוות תמיכת הלקוחות
•  HPשל
•שלח את נתוני המחשב לטכנאי לפתרון מהיר יותר
הנאה מיתרון התמיכה לטווח הארוך
למשך כל מחזור החיים של המחשב שלך-HP Support Assistant 2.באפשרותך ליהנות מ

 HP Support Assistantהפק את המרב מהמחשב שלך באמצעות

קל לתחזק את המחשב והמדפסות ולפתור בעיות עם עדכונים ,אבחונים וסיוע  HP Support Assistant,בעזרת
.מקל עליך יותר מתמיד את הבעלות על המחשב והמדפסת ,והשימוש בהם . HP Support Assistantמונחה

תבותכב ףסונ עדימ לבק
hp.com/go/hpsupportassistant
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