In het kort

Bedrijven helpen meetbare
resultaten te behalen
Klantsuccesverhalen voor HP Managed Print Services

HP Managed Print Services is HP’s meest geavanceerde printservice. Hiermee helpt
HP klanten in diverse bedrijfstakken over de hele wereld meetbare ondernemingsresultaten te halen met voorspelbaarheid, beveiliging en schaalbaarheid van het
printerpark voor een veranderende werkomgeving.

HP Managed Print Services (MPS) helpt uw
onderneming de risico’s van onbeveiligde printers
te begrijpen en stappen te ondernemen om die
risico’s aan te pakken met ervaren begeleiding
van onze HP Print Security Advisory Service.
Naast het dichten van de gaten in printerbeveiligingsstrategieën tonen deze succesverhalen aan hoe HP MPS organisaties heeft geholpen
om hun printomgeving te optimaliseren, kosten
te verlagen, en het rendement te verbeteren met
HP-oplossingen en -diensten die zijn
afgestemd op hun unieke bedrijfseisen.

“HP is enorm flexibel en
ondersteunend gebleken,
en boven alles een echte
technologiepartner.”
—Brian Fortney, Metlife assistent-vicepresident
van bedrijfsinfrastructuur

ISS

ISS is een van de grootste aanbieders van facility
services, met een breed scala aan geïntegreerde
facility services als schoonmaak, onroerend
goed, catering, ondersteuning, beveiliging en
facilitymanagement aan meer dan 200.000
klanten. Hun doel was om hun totale bedrijfsefficiëntie te verbeteren, samen met het leveren
van uitzonderlijke klantervaringen, door lokale
autonome activiteiten in Europa, Azië, Noord- en
Zuid-Amerika en de landen rond de Stille Oceaan
met sterke bedrijfsregels die zijn vastgesteld in
het Deense hoofdkantoor.
Oplossing
ISS schakelde de technische expertise van HP in
voor outsourced HP MPS en gestandaardiseerde
computerapparaten met HP EliteBooks met AMD®
PRO-processoren via de wereldwijde activiteiten.
Samen tonen HP en ISS innovatieve manieren om
inkoop en IT te combineren op een manier die de
zakelijke relatie verdiept. De samenwerking levert
voortdurend rendement dat zowel activiteiten
vereenvoudigt als de klantervaring verbetert.
Voordelen
• ISS ervaart een vermindering van afdrukkosten
met 30–35%1
• Gecentraliseerde strategie met globale
standaarden voor MPS en computerapparaten
vereenvoudigt handelingen en levert
rendement op

• Standaard printomgevingsrapportage biedt
doorlopende mogelijkheden voor aanvullende
optimalisatie en verbetering

Sydney TAFE

Sydney TAFE is een van de oudste en grootste
aanbieders in Australië van beroepstraining, en
printbeveiliging heeft een hoge prioriteit. Hun
printafdeling heeft een enorme hoeveelheid
gebruikersgegevens en met een hoog aantal
studenten per jaar wilde Sydney TAFE zich niet
blootstellen aan diefstal van persoonlijke informatie of intellectueel eigendom. Ze hebben zich
gewend tot de HP Print Security Advisory Service
voor hulp bij het ontwikkelen van een robuuste
beveiligingsroadmap.
Oplossing
HP heeft zijn printservice naar een hoger niveau
gebracht, met het leveren van een Print Security
Advisory Service. Een driedaagse risicoinventarisatie is uitgevoerd binnen de Sydney
TAFE-omgeving en een specifiek risicobehandelingsplan is ontwikkeld met een meerstappenplan.
Voordelen
• Helpt te voldoen aan de beveiligingseisen
omtrent informatie van de Australische overheid
• Biedt beveiliging met meer dan 1000 op het
netwerk aangesloten printers

• HP MPS levert wereldwijd bereik met lokale
flexibiliteit

• Beschermt de bedrijfsreputatie met een
langdurige beveiligingsroadmap

• HP printassessment biedt feitelijke gegevens
om een optimale toekomstige printomgeving
samen te stellen

• Identificeert en dicht gaten in de
printerbeveiliging
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“HP Print Security Advisory
Service heeft ons geholpen
om het beveiligingsbeheer
naadloos uit te breiden naar
de printinfrastructuur en
-diensten.
HP heeft ons geholpen het risico
beter te begrijpen dat te maken
heeft met het printerpark en
een beveiligingsroadmap heeft
stappen opgeleverd om die
risico’s aan te pakken.”

Principal

MetLife

Principal, met een hoofdvestiging in Des Moines, Iowa,
is een toonaangevende wereldwijde aanbieder van
financiële diensten, waaronder pensioenoplossingen,
verzekeringen en investeringsproducten. Vijf jaar na de
succesvolle implementatie van HP MPS, wil Principal
verder bouwen op de basis van MPS ter ondersteuning
van documentbeveiliging, afvalvermindering, vereenvoudigen van scannen en faciliteren van de nieuwe
‘kantoorblauwdruk’ voor de toekomst.

MetLife, Inc., is een toonaangevende wereldwijde
leverancier van verzekeringen, lijfrentes en programma’s voor personeelsbeloningen. Het bedrijf
heeft zo’n 65.000 medewerkers, verdeeld over 50
landen over de hele wereld. MetLife heeft nieuwe en
substantiële doelen gesteld voor de volgende fase
van beheerde printservices, waaronder het toevoegen
van zowel kleurmogelijkheden als de beschikbaarheid
van kleurapparaten; meer dubbelzijdige afdrukmogelijkheden; meer vereniging van printerprocessen en
versterken van de beveiliging. Daarnaast wilde MetLife
een basis leggen voor het volgen van individuele
afdruktaken; bijdragen aan vermindering van de ecologische voetafdruk; introduceren van mobiel afdrukken
en verminderen van totale kosten.

Oplossing
Principal nam HP Access Control (HP AC) en HP Capture
and Route in gebruik als onderdeel van de bewezen HP
Managed Print Services-oplossing.

—John Myles, senior technicus business applications,
technology services, Sydney TAFE

Voordelen
• Printtaken kunnen worden opgehaald uit
de HP AC print-wachtrij via een badgekaart
authenticatie op elke op het netwerk
aangesloten MFP in het bedrijf

Afgelopen jaar

• Afdruktaken die niet door gebruikers worden
opgehaald worden na 24 uur uit de wachtrij
verwijderd

bespaarde Principal één
miljoen pagina’s

papier per maand met dubbelzijdig printen, een bedrag van
meer dan € 25.500 alleen al in
papierkosten.

Bedrijven hebben zich gewend
tot HP MPS voor hulp met het:
• Verhogen van het algehele rendement en
standaardisatie van apparaten
• Verbeteren van de beveiliging en mobiliteit met
diensten als HP Access Control en HP Capture
and Route
• Halen van zakelijke en milieudoelen terwijl
de kosten dalen

• Met eenvoudige badge-authenticatie worden scans van documenten doorgestuurd
naar de persoonlijke MySite Sharepoint®documentmappen
• HP Capture and Route ondersteunt de nieuwe
kantoor-blauwdruk voor kantoormobiliteit en
flexibiliteit en verlaagt de behoefte aan opslagkasten
• Persoonlijke financiële voorstellen en vertrouwelijke HR-documenten blijven veilig en worden
alleen afgedrukt met gebruikersauthenticatie
• Medewerkers kunnen afdruktaken ophalen
op elke HP MFP in elke vestiging van Principal,
waardoor hun mobiliteit stijgt
• Afgelopen jaar hielp HP Solutions met HP AC
en HP Capture and Route met het verminderen
van de jaarlijkse afdrukvolumes tot meer dan 4
miljoen pagina’s in het afgelopen jaar

• identificeren van risico’s en ontwikkelen van een
beveiligingsroadmap

• Dubbelzijdig printen is meer dan verdubbeld
van 16% acht jaar geleden tot meer dan 32%
vandaag, gelijk aan de papierhoeveelheid van
64 bomen

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Delen met collega's

Oplossing
HP MPS was de volledige oplossing waarmee MetLife
vooruit kon met elk van zijn doelstellingen, waaronder
verhoogd rendement, toename van werknemersproductiviteit en -tevredenheid, versterken van de
informatiebeveiliging, helpen bij het verminderen van
invloed op het milieu en stroomlijnen van kosten.

Voordelen
• Afdrukken op verzoek met HP AC zorgt voor
meer comfort, beveiliging, mogelijkheden
voor individueel volgen van afdruktaken en
verminderen van afval
• Enterprise OfficeJet-printers leveren kleur
met kwaliteit tegen een hoge snelheid en
lage kosten
• Mobiel afdrukken is mogelijk
• HP MPS biedt verhoogd rendement
• Consolidatie verlaagt het aantal printers
• Automatisering verhoogt dubbelzijdig printen
met zo’n 12%1 en meer, wat resulteert in
papierbesparing
• Rendement van bedrijfshandelingen stijgt met
bredere technische samenwerking

Zet de volgende stap

Voor meer informatie over HP MPS bezoekt u
hp.com/go/mps of neemt u contact op met uw
lokale HP-vertegenwoordiger.
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