HP Pre-Provisioning
Evite atrasos com tecnologia para o local de trabalho enviada e
pronta para futura ativação do negócio

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.

A sua organização está lutando para atingir o equilíbrio certo entre inovação de negócios e
excelência operacional? Você não é o único. Na verdade, 68% dos Diretores de TI enfrentam o
mesmo problema.
Sua empresa agora tem mais opções para escolher como e quando consumir tecnologia.
Um modelo de consumo com pagamento de acordo com a implantação, como o HP PreProvisioning, pode melhorar as operações e ajudá-lo a adotar uma abordagem flexível e
expansível no planejamento de capacidade, que se adapta de maneira mais eficiente às
mudanças dos negócios.1

Mantenha os setores de TI e Financeiro no alvo

68%

dos Diretores de TI acham difícil
encontrar o equilíbrio certo
entre inovação de negócios e
excelência operacional2

Prepare-se para as necessidades de crescimento tendo laptops, tablets ou impressoras de
reserva prontos para implantação antes das reais necessidades. Agilize o acesso à capacidade e
evite atrasos com tecnologia enviada e pronta para usar quando sua empresa precisar.
O HP Pre-Provisioning permite que você tenha dispositivos e impressoras no local, mas o
pagamento não tem que ser feito antes da ativação.
Benefícios do HP Pre-Provisioning
Maior agilidade—Ganho rápido de capacidade adicional evitando longos ciclos internos
de aquisição
Interrupção reduzida—O acesso imediato à tecnologia para o local de trabalho pode
ajudar a evitar interrupção ou atrasos nos negócios na chegada de um novo funcionário
Flexibilidade financeira— Gerencie melhor a TI com pagamentos previsíveis que
começam quando o equipamento é ativado
Maior produtividade—Permita ciclos de atualização de TI para acompanhar a
tecnologia mais recente e melhorar a eficiência dos funcionários

Como isso funciona?
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Certos termos e condições podem se aplicar.
CIO Magazine, State of the CIO 2014: The Great
Schism, 1 de janeiro de 2014
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• Obtenha até 12 meses de “advance IT need” no primeiro dia
• Selecione um prazo de lançamento (mensal ou trimestral), baseado nas suas necessidades de
negócio
• Comece a pagar depois da ativação, em até 12 meses a partir da data de remessa
• Preços por unidade previsíveis num período de utilização de 12 a 60 meses
• Pode ser personalizado para pacote de soluções com produtos do portfólio completo da HP

Estamos comprometidos com seu sucesso,
sendo essa nossa garantia para você.

Cenário modelo para HP Pre-Provisioning

Acesse nosso site:
hp.com/hpfinancialservices
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Independentemente da utilização, no ﬁnal do período de pré-provisionamento
(neste exemplo, Q4), todas as unidades desativadas iniciarão o faturamento.

Fornecido e instalado

Ativado

Faturável

• Preço fixo por unidade/mês baseado no tamanho do seu pedido
• Você tem a opção de implantar/ativar os ativos quando precisar deles
• A cada trimestre, você nos informa o número de ativos ativados
• Garantia e Care Pack podem ser alinhados às datas de ativação dos equipamentos
• O valor correspondente será incluído no seu plano de pagamento

Exemplo de preços—Laptops3
• Número total de laptops = 176
• Duração do plano de pagamento = 36 meses (12 trimestres)
• Preço fixo por laptop por trimestre = US$ 200
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Casos de uso potencial
• Fase de desenvolvimento/teste antes do lançamento em volume ou fase
• Aquisição, planejamento de tecnologia, preparação prévia necessários antes do lançamento
• Padronização de produto, especificação de bloqueio, evita problemas/custos de final de vida útil

O modelo certo para você
Podemos ajudá-lo a criar uma solução de investimentos de TI para apoiar a transformação
necessária ao atingimento das metas comerciais.
Entre em contato com o representante da HP Financial Services para obter mais detalhes
e ajuda.

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

Avalie este documento

 exemplo de precificação visa demonstrar como o HP Pre-Provisioning pode ser usado e todos os preços são meramente ilustrativos e não refletem os
O
preços reais de nenhum dos produtos HP ou soluções do HP Pre-Provisioning.
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