Promover a produtividade da
força de trabalho
Atualização de Tecnologia HP no Local de Trabalho

As organizações que procuram melhorar a sua eficiência e velocidade valorizam a criação
de um ambiente de trabalho desejável para os seus funcionários (incluindo oferecer aos
informáticos o que eles querem e precisam) e acreditam que devem dar a possibilidade aos
mesmos de trabalharem como, onde e quando quiserem.
As últimas soluções HP para o local de trabalho oferecem colaboração segura, fácil, móvel e
acesso aos dados em qualquer lugar e a qualquer momento e ainda aplicativos para melhor
a produtividade e a resposta. Para atingir o potencial esperado está previsto o aumento
dos gastos com recursos móveis de duas vezes o nível de crescimento de gastos com TI
em geral.1

Uma estratégia de investimento em TI permite-lhe
fazer mais
Mas como pode a sua organização com o pessoal e o orçamento de TI já esticados, equilibrar
os recursos com as principais prioridades de negócio para possibilitar que sua empresa
atinja os seus objetivos? Uma estratégia de investimento em TI pode dar a flexibilidade e a
agilidade necessárias para ajudá-lo a adaptar-se às mudanças, realizar mais e fazer menos
trocas. Além disso, uma estratégia de investimento em TI que inclui um programa proativo
de atualização de tecnologia pode oferecer uma maneira mais económica de adquirir e gerir
soluções de tecnologia para o local de trabalho, ajudar seu pessoal de TI a ser mais eficiente
e ajudar os seus funcionários a manterem-se atualizados.

Porquê um programa de Atualização de Tecnologia?
Um programa de gestão de ativos de TI disciplinado pode ajudar a economizar até 30% de
custos no primeiro ano e 5% por ano nos próximos 5 anos.2 Permite evitar o acréscimo de
custos para manter os equipamentos por tanto tempo, como:
• aumento dos custos de manutenção
• aumento dos custos de reparo
• perda de produtividade causada pelo tempo de paralisação
Ao mesmo tempo tem o benefício de manter-se atualizado com a tecnologia através de uma
atualização programada, podendo ganhar:
• Funcionários mais produtivos e mais satisfeitos com a tecnologia no local de trabalho
• Opções de investimento que alinham os custos ao uso e permitem evitar a propriedade
• Serviços de limpeza e reciclagem de dados bem administrados para maior segurança
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• Agrupe hardware, software, acessórios e serviços num plano de pagamentos mensais
simples e financeiramente económico
• Economize até 15% em comparação com uma compra em dinheiro
• Adie pagamentos durante a preparação e organização dos novos sistemas
• Inclua serviços de gestão de ativos de TI que apoiam todo o ciclo de vida ajudando a
aumentar a produtividade do pessoal de TI

Entre em contato com o seu Representante local da HP Financial Services para
mais informações ou visite nosso site
hp.com/hpfinancialservices
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