Brief

Tenha mais controle sobre a
segurança do PC
Serviços HP de Configuração: Serviço HP Marcaçao e Rotulagem
Esteja preparado para perda ou furto de ativos — e ajude a evitar
que aconteçam

Proteja sua empresa protegendo
seus PCs
Parte de nossa estratégia para proteger sua
empresa inclui resguardar os PCs. A HP lhe ajuda a
melhorar o gerenciamento de ativos e a segurança
dos PCs com identificação antifurto física e
eletrônica realizada na fábrica da HP durante o
processo de manufatura. Essa abordagem de um
único toque proporciona um dispositivo pronto para
os negócios quando ele chegar às suas instalações.
Com o Serviço HP Marcaçao e Rotulagem, você
passa a ter mais controle sobre seus ativos e reduz
o risco de perda ou furto.
O Serviço HP Marcaçao e Rotulagem oferece
uma série de opções, desde layouts predefinidos
fornecidos pela HP, passando por etiquetas
fornecidas pelo cliente, até serviços de identificação
de segurança. Aproveite os processos de fábrica
da HP para assegurar que as etiquetas sejam
impressas de forma consistente e afixadas com
segurança conforme os padrões do fabricante e
seus próprios requisitos específicos. O Serviço HP
Marcaçao e Rotulagem está disponível globalmente
na maioria dos notebooks, workstations, thin
clients e desktops comerciais da HP, bem como em
soluções de ponto de venda no varejo (RPOS).

A HP oferece os seguintes serviços para
etiquetagem e identificação de PCs:
• Serviço HP de Identificação de Ativo na BIOS;
• Serviço HP Padrão de Identificação de Ativo;
• Serviço HP de Identificação de Ativo fornecido pelo
Cliente;
• Serviço HP Personalizado de Identificação de
Segurança;
• Serviço HP de impressão de Logo no equipamento;
• Serviço HP Pré Configurado de Identificação de
Segurança;
• Serviço HP Padrão de Identificação de Segurança.
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Identificação personalizada de
dispositivos, de dentro para fora
A proteção física de seus dispositivos começa no
nível do BIOS. Com o Serviço HP de Identificação de
Ativo na BIOS, nós gravamos a linha de identificação
do ativo na memória não volátil do PC (BIOS) na
fábrica para aumentar a segurança e simplificar
a identificação dos ativos com recursos de
rastreamento e inventário.
Depois de montados os dispositivos, podemos
afixar etiquetas padrão de ativos com recursos
personalizáveis e linhas de identificação em cada
um utilizando o Serviço HP Padrão de Identificação
de Ativo. A HP oferece diversas opções de tamanhos
de etiquetas, opções de posicionamento, e recursos
de personalização, permitindo que você tenha
flexibilidade de integração com seus processos
internos padrão de gerenciamento e rastreamento
de ativos. As etiquetas da HP são de alta qualidade,
seguindo o padrão do setor, e ajudam a oferecer
consistência e qualidade no mundo todo.

Se preferir, você mesmo pode fornecer as etiquetas
e a HP pode afixá-las em seus PCs e oferecer
recurso integrado de geração de relatório três
dias úteis após o envio do produto, utilizando o
Serviço HP de Identificação de Ativo fornecido pelo
Cliente. Isso ajuda a reduzir o tempo que sua equipe
gasta afixando etiquetas em ativos. A HP oferece
várias opções de posicionamento das etiquetas
fornecidas e recurso integrado de geração de
relatório para códigos de barras Code 39, bem como
a possibilidade de replicar o número da etiqueta de
um ativo na etiqueta da embalagem para códigos de
barras Code 39.

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

A segurança dos dispositivos e
o gerenciamento mais simples
começam aqui
O hardware com etiqueta tem menos probabilidade
de cair nas mãos erradas em caso de furto ou
perda acidental. O Serviço HP Personalizado de
Identificação de Segurança oferece a aplicação de
etiquetas especiais antifurto com dados do ativo
saindo de fábrica, além da integração e do acesso
a sistema de gerenciamento de banco de dados e
geração de relatórios três dias úteis após o envio.
Os PCs ficam mais seguros depois de etiquetados, e
você pode gerenciá-los com mais facilidade depois
que as informações da etiqueta são integradas em
seu sistema.
O Serviço HP Padrão de Identificação de Segurança
oferece etiquetas de segurança aplicadas na
fábrica com recursos antifurto para coibir o furto
e aumentar a segurança do dispositivo. O registro
desses ativos é feito automaticamente no banco de
dados global Oxygen StopTrack™ para aumentar as
chances de recuperação de dispositivos perdidos
ou furtados. As etiquetas possuem os seguintes
recursos de segurança:
• São afixadas com cola especial;
• Gravação permanente em vermelho, não
removível, no chassi, onde aparece “Equipamento
furtado HP123456 report@stoptrack4hp.com
stoptrack4hp.com”;

Com o Serviço HP de impressão de Logo no
equipamento, aplicamos um logotipo ou texto
personalizado na parte externa do dispositivo,
possibilitando que você personalize dispositivos e
aumente ainda mais a segurança e a identificação
deles. Assim sua empresa fica com ativos com a
marca permanente impressa, o que inibe ainda mais
o furto, proporcionando reconhecimento óbvio da
propriedade da empresa.
Ajudamos também na solicitação de dispositivos,
graças ao Serviço HP Pré Configurado de
Identificação de Segurança. As opções predefinidas
da HP para identificação de ativos possibilitam
rápida solicitação, sem necessidade de definir
o layout da etiqueta e as informações que irão
aparecer no ativo. Esse serviço propicia intervalos
automatizados de etiquetas de ativos, simplificando
o gerenciamento dos intervalos de etiquetas de
ativos. Você pode acrescentar um desses serviços
à sua solicitação de produtos com a confiança de
que a etiqueta do ativo será impressa com a linhas
corretas de dados.

Para obter mais informações sobre os
serviços da HP, entre em contato com
um de nossos escritórios de vendas
pcservicosbr@hp.com

• Resistente a uma força de 400 kg.
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