HP Financial Services
Indo direto aos fatos

Ligue para seu representante de vendas da
HP Financial Services ou acesse nosso site:
hp.com/go/hpfinancialservices

Estatísticas de sustentabilidade

Perfil da organização
HP Financial Services oferece soluções de investimento que maximizam o potencial de TI para
que sua empresa obtenha melhores resultados comerciais. Com serviços flexíveis e recursos
que suportam todo o ciclo de vida de TI, trabalhamos em parceria com clientes no mundo inteiro
para ajudá-los a criar estratégias de investimento que aumentam a agilidade e o controle dos
negócios para expandir a tecnologia com velocidade e confiança.

Todo ano, nossos Centros de Renovação da
Tecnologia em todo o mundo:

Liderando o caminho

• P
 rocessam em média mais de 2 milhões de
dispositivos para recomercialização

Novos avanços tecnológicos estão mudando o modo como as pessoas fazem negócios.
Para aproveitar ao máximo essas mudanças, as empresas precisam de uma estratégia de
investimento que alimente a estratégia de TI. O acesso à tecnologia de forma sincronizada às
necessidades dos negócios é fundamental e requer integração dos setores financeiro e de TI.
Estamos unicamente posicionados para ajudar os clientes oferecendo:

• L impam em média dados de mais de 1.45
milhões unidades de armazenamento
• R
 eciclam, com segurança e responsabilidade,
aproximadamente 6.5 milhões de quilos de
material
• A
 linham-se a iniciativas de sustentabilidade e
meio ambiente
76% dos negócios da HPE Financial Services são
de clientes que retornam.

Soluções de investimento que proporcionam maior agilidade e flexibilidade aos seus
negócios
Conhecimento global na área de investimento
Capacidade e controle que o possibilitam ampliar a base tecnológica de sua empresa com
velocidade e confiança

Globalmente, cobramos apenas 0,013% da
cobrança total por danos no exercício de 2014.

A HP Financial Services ajuda seus clientes a definir estratégias de investimentos de TI para
apoiar a modernização do local de trabalho necessária ao atingimento das metas comerciais.

Recomercializamos antes de reciclar, e
podemos ajudá-lo a navegar por mais de 163
leis ambientais e de segurança de dados.

Em números

Nós nos alinhamos a mais de 10 sistemas
de aquisição padrão do setor, como Ariba,
Adquira, WWAF, SAM, Paymode, Paymodex,
Ketera, Covisant, E-plus, entre outros.

• No quarto trimestre de 2016, receita de US$ 814 milhões

Os clientes têm acesso online ao portfólio e aos
detalhes de faturamento 24 horas por dia, sete
dias por semana.

• US$ 12,8 bilhões de ativos em carteira
• Distribuição de US$ 83 milhões de lucro operacional, 10,2% da receita
• São mais de 1.200 funcionários em todo o mundo e negócios em mais de 50 países. Estamos
onde nossos clientes precisam de nós e, de acordo com a necessidade de cada caso,
procuramos estabelecer relações com terceiros onde não temos presença direta.

“A HP Financial Services continua a ser um importante diferencial da
HP.”
– Cathie Lesjak, CFO, HP

Cadastre-se para receber
atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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