Promover a produtividade da
força de trabalho
HP Technology Refresh for Workplace1

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.

As empresas que procuram melhorar sua eficiência e velocidade valorizam a criação de um
ambiente de trabalho desejável para seus funcionários, incluindo oferecer a tecnologia que
desejam e precisam. Elas acreditam que devem possibilitar que os funcionários trabalhem
como, onde e quando quiserem.
The latest HP solutions for the workplace provide secure, easy, mobile collaboration As
últimas soluções HP para o local de trabalho oferecem colaboração segura, fácil e móvel,
além de acesso em qualquer local e a qualquer momento a dados e aplicativos, garantindo
melhor produtividade e pronto atendimento. Para atingir o potencial esperado, o aumento
dos gastos com recursos móveis vai continuar a subir.

Uma estratégia de investimento de TI pode permitir que
você faça mais
“Mas como a sua empresa, com pessoal e orçamento de TI já esticados, pode equilibrar
os recursos com as principais prioridades de negócios e possibilitar que a empresa
atinja suas metas? Uma estratégia de investimentos de TI pode oferecer a flexibilidade e
agilidade necessárias para ajudá-lo a se adaptar às mudanças, realizar mais e fazer menos
concessões. E mais, uma estratégia de investimentos de TI com um programa de atualização
de tecnologia proativo pode oferecer uma maneira mais econômica de adquirir e gerenciar
soluções de tecnologia para o local de trabalho, ajudar sua equipe de TI a ser mais eficiente e
manter seus funcionários atualizados.”
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Certos termos e condições podem se aplicar.

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

Por que o programa de Atualização de Tecnologia?
Um programa de gerenciamento de ativos de TI disciplinado pode ajudar a economizar até
30% de custos no primeiro ano e 5% por ano nos próximos 5 anos. Você pode evitar custos
extras gerados por manter equipamentos por muito tempo, tais como::
• Aumento de custos de manutenção
• Aumento de custos de reparo
• Produtividade perdida resultante do tempo de paralisação
Ao mesmo tempo, com uma atualização programada, manter-se atualizado pode lhe trazer
benefícios. Você pode ter:
• Funcionários mais produtivos e mais satisfeitos com a tecnologia atual do local de trabalho
• Opções de investimentos que alinham custos à utilização e permitem que você evite a
propriedade de equipamentos
• Serviços de reciclagem e limpeza de dados bem gerenciados para melhor segurança

HP Technology Refresh for Workplace
• Reúna hardware, software, acessórios e serviços em um plano de pagamento mensal
simples e acessível
• Poupe dinheiro e economize até 15% em comparação à compra à vista
• Adie os pagamentos enquanto prepara e organiza os novos sistemas
• Inclua serviços de gerenciamento de ativos de TI que suportam o ciclo de vida inteiro para
ajudar a aumentar a produtividade do pessoal de TI

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

Compartilhe com colegas
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