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Deixe a HP integrar e montar o
pacote de sua solução completa
de PC
Serviços HP de Configuração: Serviços de Integração e Embalagem
Integre hardware de terceiros, material de apoio ou acessórios com seus
novos PCs da HP na fábrica

Um único processo de
integração e montagem de
pacote significa que seus PCs
já chegam prontos para o
batente
Com os Serviços HP de Integração e
Embalagem, fica fácil integrar componentes de
terceiros em seus novos PCs da HP. As mesmas
pessoas que montam o hardware da HP
cuidam de toda a complexidade da integração
do dispositivo direto na fábrica da HP.
Os Serviços HP de Integração e Embalagem
alavancam os processos líderes de fábrica da
HP, logística e integração para acrescentar
conteúdo à embalagem do dispositivo,
aproveitando ao máximo os esforços de
embalagem e reduzindo a quantidade de
embalagens para apoiar suas iniciativas
ecológicas e simplificar as coisas para sua
equipe de TI. Além disso, você pode deixar
que a HP compre e integre componentes de
hardware de terceiros direto na fábrica durante
os processos de manufatura e montagem,
para que você já receba os dispositivos prontos
para usar.

A HP oferece os seguintes serviços para
necessidades de integração e embalagem:
• Serviço de Inclusão de Itens na Embalagem;
• Serviço HP de Administração de Modelos de
Dispositivos;
• Serviço HP de Integração de Hardware de
Terceiros.
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Simplifique a
implementação
e o gerenciamento dos PCs
Fica sempre mais fácil quando você já recebe
um pedido do fornecedor com todas as peças
reunidas. Por que não já receber os pedidos
de PC com tudo o que você precisa para cada
PC dentro da mesma caixa? Com o Serviço
de Inclusão de Itens na Embalagem, você
pode aproveitar os recursos de logística e
inventário da HP na fábrica para acrescentar
documentos personalizados, como instruções
para ativar os dispositivos, que irão melhorar
a experiência de configuração do usuário
final. Esse serviço também pode ser ampliado
para encaixar pequenos itens que caibam na
embalagem original do sistema do dispositivo,
o que resulta em um número menor de
embalagens para apoiar suas iniciativas
ecológicas e diminuir a necessidade de receber
várias embalagens relacionadas a um único
dispositivo.
Seguindo o mesmo raciocínio, faz sentido
para uma empresa padronizar com o mesmo
modelo de dispositivo. O Serviço HP de
Administração de Modelos de Dispositivos
proporciona a você a capacidade de
selecionar os modelos de dispositivos a
serem padronizados ao longo de um período
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Compartilhe com colegas

combinado de manufatura, o que reduz
os custos de oferecer suporte a diferentes
configurações e dar estabilidade aos
aplicativos de negócios que podem sofrer
impacto por modificações em modelos de
dispositivos.
E, da mesma forma que você sai ganhando
em ter toda a documentação, todos os cabos
e outros acessórios na mesma embalagem
para cada dispositivo, você também pode
simplificar e melhorar as coisas com o Serviço
HP de Integração de Hardware de Terceiros, no
qual a HP compra e integra hardware da HP ou
de outros fabricantes para você nos seus PCs
da HP.
Todos os Serviços HP de Integração e
Embalagem podem ser concluídos entre
15 e 16 dias, contanto que o cliente tenha
preenchido todos os requisitos. Os requisitos
do cliente incluem:
• Definição e envio de requisitos e
especificações;
• Aceitação final e aprovação antes da
implementação.

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