Resumo

Otimize implantações de PCs
– em toda a sua organização
Serviços HP Deployment: serviços de logística
de valor agregado
Implante hardware HP sem interromper o trabalho
em andamento.

Obtenha a entrega de seu
novo hardware quando, onde
e como você precisar
Com os serviços HP Value-added Logistics,
você pode implantar hardware da HP de
acordo com seus termos. Você escolhe o dia,
incluindo dias úteis fora do padrão, para sua
entrega e deixa a HP fazer o resto.
Os serviços HP Value-added Logistic estão
disponíveis para clientes que compram
hardware HP. Esses serviços podem ser
solicitados juntamente com os serviços HP
Installation e os serviços HP Decommission. A
HP oferece os seguintes serviços de logística:
• Serviço HP Inside Delivery: proporciona
a entrega de unidades a um ambiente de
trabalho especificado ou designado de um
cliente (baia, escritório, laboratório ou sala)

• Serviço HP Unpacking and Waste Removal:
inclui a desembalagem de todos os produtos
HP entregues a seu local e o descarte
de qualquer resíduo associado. A HP vai
inventariar o recebimento segundo a lista
de embalagem, vai desembalar todos os
produtos entregues e vai transferir o material
de embalagem até um local designado por
você dentro de suas instalações.
• Serviço HP Consolidated Delivery:
proporciona a consolidação e a entrega de
todos os produtos de um único pedido ao
mesmo tempo para seu local especificado.
Todos os produtos provenientes de
diferentes locais de fabricação da HP serão
entregues no local do cliente no mesmo
momento.
• Serviço HP Customized Pallet: permite que as
remessas sejam paletizadas de acordo com
as especificações de seu local (por exemplo,
altura limitada ou tipo de palete). Você
pode escolher entre os tamanhos de palete
industrial (100 cm x 120 cm) ou europeu (80
cm x 120 cm), ou escolher um tamanho de
palete baseado em uma altura específica.
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• Serviço HP Special Equipment and Requests:
fornece soluções de equipamentos e/ou
consultoria com uma pesquisa do local
anterior à realização do serviço quando
existirem necessidades especiais para um
local de fornecimento, como equipamento
especial para carregar os produtos HP do
local de descarregamento do caminhão para
o local do cliente (por exemplo, suspensão
do caminhão, grua ou elevador externo) ou
acomodações para fornecimento interno/
em mesa (por exemplo, uma cobertura para
o chão para proteger o ambiente de trabalho
do cliente).

Por que a HP?
Ao adicionar serviços HP Value-added Logistics
a seu pedido de hardware HP, você pode
garantir que esse equipamento seja fornecido
de acordo com seus termos. Os serviços HP
Configuration and Deployment permitem que
você trabalhe com um único parceiro global de
ponta a ponta para todas as suas necessidades
de configuração e implantação.

Saiba mais
hp.com/go/deployment

• Serviço HP Non-working Day Delivery:
fornece a programação e o suporte de
serviços de fornecimento básico para
produtos da HP para clientes em um dia útil
fora do padrão da HP, por exemplo, sábado
ou domingo.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated
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