HP Asset Recovery in brief
Amplie a segurança de dados além do uso ativo

A HP Financial Services ajuda seus clientes a
encontrar novas formas de planejar, adquirir,
consumir e adaptar a tecnologia necessária para
a transformação do local de trabalho.

Excelência operacional para um local de trabalho mais
inteligente
Conforme as necessidades tecnológicas se desenvolvem e mudam, as estratégias de ciclo
de vida completo de TI devem ser reconsideradas para se obter maior eficiência. Mesmo
as organizações mais experientes podem ser desafiadas pelo aumento dos problemas
de segurança, pelo número crescente de processos de negócios e por uma ampla lista de
regulamentos associados à remoção e retirada de TI. Esses fatores, combinados com a pressão
para agilizar a inovação e criar espaço para novas soluções podem tornar o Gerenciamento
de Ativos de TI (ITAM) uma jornada complexa. Se não forem gerenciadas corretamente, as
empresas podem estar deixando seus dados vulneráveis a uma ampla gama de ameaças de
segurança.
Uma estratégia de recuperação de ativos proativa pode ajudar a otimizar os aspectos físicos,
financeiros e contratuais da sua tecnologia de TI ao longo de todo o ciclo de vida.1

Parceria com um especialista
Nossos especialistas trabalham com você, ajudando a gerenciar o complexo processo de
retirada da sua tecnologia de data center de maneira segura e compatível. Nossa meta é
minimizar o esforço exigido de você para atualizar sua infraestrutura de TI e permitir que você
se concentre no que importa—inovação e avanço do seu negócio.
Nossa solução para local de trabalho é um contrato de longo prazo que pode ajudá-lo a
gerenciar sua própria tecnologia diferente de data center de forma contínua. Na medida em que
você atualiza seus laptops e computadores de mesa, gerenciamos o processo de recuperação
de fim de uso.
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 eterminados termos e condições podem
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se aplicar.

Personalize a retirada de TI
A HP Asset Recovery oferece um processo consistente e flexível para a retirada de
equipamentos de TI. Podemos ajudar a elaborar um plano personalizado para as necessidades
exclusivas da sua empresa e ajudá-lo a percorrer mais de 163 leis de segurança de dados e de
meio ambiente aplicáveis.
Trabalhamos com você para gerenciar cada estágio do processo, incluindo trânsito,
rastreamento, processamento, segurança e revenda ou reciclagem. Nossos programas
se estendem globalmente, oferecendo-lhe o mesmo alto nível de integridade, controle de
processos e suporte especializado, independentemente de onde seus ativos possam estar
localizados.
Temos o compromisso de manter a credibilidade e a segurança da sua marca:
Garantindo a segurança dos dados e a adesão aos processos de negócios
Gerenciando o escopo global e as capacidades com qualidade e consistência
Movimentando receitas por meio da monetização de ativos próprios que não são
mais úteis
Oferecendo alcance global e conhecimento com presença em mais de 50 países
Tratando de uma série de requisitos, incluindo computadores de mesa e soluções para
o local de trabalho
Deixe-nos ajudar a racionalizar o processo de recuperação de seus ativos de TI. Como seu
parceiro, ajudamos você a minimizar o esforço necessário para atualizar os equipamentos de
TI, quando sua empresa precisar de inovação, colocando você no controle de sua estratégia de
gerenciamento de ativos de TI.

Entre em contato com o representante da HP Financial Services para obter mais detalhes
e ajuda.
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