HP Financial Services em
resumo

Investir na inovação dos negócios
Mais do que nunca, a tecnologia é a força motriz por trás da transformação de negócios.
As mudanças vêm acontecendo a uma velocidade sem precedentes, pois mobilidade,
flexibilidade e segurança fazem cada vez mais parte do mundo empresarial.
Tecnologia para o local de trabalho que possibilite a produtividade é essencial para o
sucesso do seu negócio. No mundo dinâmico de hoje, é preciso uma nova abordagem
de investimentos em tecnologia que permita aproveitar os novos recursos e soluções
e, ao mesmo tempo, oferecer flexibilidade para se adaptar e mudar a fim de atender a
necessidades futuras.
Mudar para uma tecnologia moderna e segura pode melhorar a capacidade dos funcionários
de colaborar, trabalhar remotamente e administrar seu tempo com mais eficiência. A HP
Financial Services fornece soluções de investimentos de TI e modelos de consumo que
ajudam a maximizar a produtividade da empresa — proporcionando funcionários satisfeitos
que trabalham com mais inteligência e rapidez.

Uma estratégia de investimentos que apoia suas metas
comerciais
Para solucionar os problemas de hoje e atender às necessidades comerciais do futuro,
precisamos de flexibilidade para nos adaptarmos à mudança, quando esta acontecer.
Podemos ajudar com soluções de investimentos de TI flexíveis e modelos de consumo ágeis
que apoiam a transformação de negócios. Com experiência global e comprovada capacidade
de alinhar metas financeiras e tecnológicas, nossas soluções oferecem:
• Expansibilidade para desenvolver sua estratégia de TI conforme as necessidades
comerciais e flexibilidade para conseguir a tecnologia que você precisa para sua
transformação, de acordo com suas condições.
––Com soluções completas como HP Subscription você pode reunir hardware, software e
serviços em um pagamento mensal conveniente.
Acesse nosso site:
hp.com/hpfinancialservices

––O HP Pre-Provisioning permite que você receba os equipamentos da HP, mas pague
apenas quando estiverem instalados e ativados.

HP Accelerated Migration
HP Technology Refresh
HP Subscription
HP Pre-Provisioning

• As soluções de investimentos flexíveis ajudam a gerenciar os pagamentos de modo
adequado para o seu ciclo de negócios.
––Agilidade e velocidade para mudar de acordo com a evolução das necessidades da sua
empresa, com controle para atualizar a tecnologia a qualquer momento, quando sua
empresa mais precisar.
––Com soluções como HP Accelerated Migration, é possível estabelecer um plano previsível
para aposentar e atualizar sua tecnologia para o local de trabalho.
––A HP Technology Refresh for Workplace torna mais fácil adquirir, gerenciar e atualizar
tecnologia.
• Os serviços de recuperação de ativos fornecem uma abordagem abrangente para gerenciar
o final de vida útil dos ativos de tecnologia em todo o mundo e atender a rigorosas
necessidades de sustentabilidade, segurança e conformidade.
• Consistência e suporte globais durante todo o ciclo de vida de TI.
––Nossos contratos globais são estruturados de modo a atender às suas necessidades em
todo o mundo e ajudá-lo a adquirir os serviços em vários países sem precisar administrar
diferentes prazos contratuais, relações ou negociações com fornecedores.

Nosso compromisso com você
Você está no centro de tudo o que fazemos, e é por isso que mais de 76% de nossos
negócios são feitos com clientes que voltam a nos procurar. Trabalhamos com você e
fornecemos um padrão claro do que pode ser esperado de nós, com transparência no
processo e nas soluções que oferecemos. Nosso compromisso de serviço com você significa
uma estratégia personalizada para seus negócios, com experiência e conhecimento para
desenvolver, conduzir e aperfeiçoar seus planos de acordo com a evolução da sua empresa.

Entre em contato com o representante local da HP Financial Services para
obter mais informações ou acesse nosso site: hp.com/hpfinancialservices
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