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Zajistěte měřitelné výsledky prostřednictvím
předvídatelnosti zařízení, vylepšeného zabezpečení
a škálovatelnosti pro dynamické pracoviště
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Při správě tiskových prostředí se dnešní podniky potýkají s řadou výzev, ať už jde o snížení nákladů
a dosažení rovnováhy mezi zabezpečením a mobilitou, nebo přechod ke cloudovému systému a jeho
údržbu.
Služby HP Managed Print Services (MPS) se k těmto výzvám staví čelem díky inovativním zařízením,
službám a business intelligence, které vám pomohou nejen efektivněji tisknout, ale také získat
měřitelné obchodní výsledky v podobě předvídatelných nákladů, lepší dostupnosti a vylepšeného
zabezpečení. Díky možnostem přizpůsobení a škálování na základě vašich specifických potřeb
můžete bez obav vylepšovat své pracoviště prostřednictvím bezproblémových procesů a zvýšené
produktivity.

Zabezpečení služeb MPS:
Nejkomplexnější
zabezpečení zařízení,
dat a dokumentů1

Víc než jen tisk – získejte výsledky
Získejte cenné přehledy
Pro firmy, které jsou pod tlakem, aby snižovaly náklady a využívaly zdroje účinněji, je předvídatelnost
nezbytná. Služby HP MPS přinášejí klientům informace business intelligence, které jsou založeny na
údajích ze zařízení a prediktivní analýze.
Se službami HP MPS získáte konkrétní přehledová řešení, integrovaný portál pro svá tisková zařízení
a počítače. Odborníci HP vám navíc nabídnou firemní kontroly, abyste získali data nezbytná pro:
• chytřejší obchodní rozhodnutí s ohledem na trendy, využití a náklady vašeho tiskového prostředí,
• zvýšení dostupnosti na základě předcházení problémům,
• snadnou správu a neustálé vylepšování počítačů a tiskových zařízení,
• optimalizaci vašich zařízení za účelem naplnění vašich specifických obchodních potřeb,
• správu vašich zařízení účinnějším způsobem a snazší přístup k datům a analýze prostřednictvím
přehledových řešení, jako jsou HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights a
HP JetAdvantage Insights.

Průzkum mezi podniky,
které využívají HP MPS, zjistil průměrné
snížení nákladů

o 23 %.
76 % respondentů uvedlo
úspory

až 30 %
nákladů na provoz tiskových zařízení za
loňský rok.
– Quocirca, „Managed Print Services Landscape,
2016“, červenec 2016

Chraňte svoji práci
Pro každou firmu je zabezpečení velmi důležité. Dnešní kybernetické útoky, komplikované otázky
dodržování předpisů a interní hrozby mohou přinést zásadní finanční ztráty. Společnost HP vám
nabízí pomoc při ochraně vašich výnosů prostřednictvím nejkomplexnějšího zabezpečení zařízení, dat
a dokumentů.1
Zabezpečení, které nabízejí tiskárny a multifunkční zařízení HP, řešení zabezpečení JetAdvantage
a služby Secure Managed Print Services vám mohou pomoci:
• zvýšit zabezpečení zařízení pomocí automatické detekce kybernetických útoků díky funkcím, jako je HP
Sure Start, seznamu povolených položek firmwaru a detekce neoprávněného vniknutí za běhu,
• ochránit důvěrné údaje a dokumenty pomocí šifrování dat, ověření uživatelů a tisku s ověřením,
• zvýšit zabezpečení systému pomocí automatizovaného sledování a hlášení dodržování předpisů, které
sleduje incidenty související se zabezpečením tiskárny,
• vytvořit ucelenou strategii zabezpečení tisku a implementovat řešení, která ochrání vaši firmu díky
poradenství odborníků na zabezpečení tisku HP. Ti vám pomohou s analýzou vašeho prostředí.
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Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 772dn

Nová generace multifunkčních tiskáren A3
Společnost HP přináší na trh kopírek přelomové
technologie, které společnosti HP a našim
partnerům umožňují nabídnout špičkovou
zákaznickou zkušenost. Naše portfolio A3 nové
generace, které zahrnuje černobílé a barevné
tiskárny a multifunkční tiskárny LaserJet
a PageWide, je navrženo tak, aby přinášelo novou
generaci kvality, spolehlivosti, zabezpečení
a podpory řešení. Rychlost, snadné použití
a vylepšená práce s papírem poskytují celkově
lepší zážitek, který vám pomůže snížit náklady
a zvýšit dostupnost.

Multifunkční tiskárna HP PageWide Pro 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Rozvíjejte své pracoviště
Není tajemstvím, že prostředí IT se rychle mění díky mobilním možnostem, zabezpečení
cloudu a analýze dat. Je také jasné, že papírové procesy se odsouvají do pozadí a začínají
se využívat přístupnější a praktičtější digitální možnosti. Zaměstnanci nyní očekávají, že
budou mít neustálý přístup k informacím odkudkoli. Tento požadavek je nutné splnit kvůli
udržení produktivity, ovšem nikoli za cenu ústupků v zabezpečení. Služby HP MPS vám
mohou pomoci tyto požadavky splnit, protože zahrnují účinné řešení pro pracovní postupy
HP JetAdvantage Workflow, škálovatelné flexibilní portfolio technologií multifunkčních
tiskáren a konzistentní dodání po celém světě.
• Automatizujte digitální pracovní postupy díky snadnému snímání dokumentů, digitalizaci
a extrahování obsahu pomocí řešení HP JetAdvantage Capture a multifunkčních tiskáren HP
Flow.
• Tiskněte z mobilních zařízení bezpečně a pohodlně díky řešením, jako je
HP JetAdvantage Connect2.
• Vyřešte své potřeby díky škálovatelným řešením, která lze přizpůsobit.
• Užijte si vynikající zkušenost a náklady na vlastnictví v podobě nové generace technologií
v portfoliu A3, které zahrnuje technologii HP PageWide a multifunkční tiskárny HP
s předvídatelnou údržbou a vzdálenou analýzou.
• Vytvořte jeden bod pro zajišťování podpory pro všechna vaše tisková zařízení a soustavnou
podporu pro zařízení HP a více dodavatelů s jednou globální smlouvou.
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Jak služby HP Managed Print Services
pomáhají opravdovým firmám

Společnost Principal rozšiřuje využívání
služeb MPS
pro nová tisková řešení
Pět let po implementaci řešení HP MPS se
společnost Principal, která je celosvětovou
špičkou v poskytování finančních služeb,
rozhodla získat prostřednictvím HP MPS
další řešení. Společnost usilovala o zvýšení
zabezpečení dokumentů, omezení odpadu,
zjednodušení skenování a vytvoření
podoby, jakou by mělo pracoviště
společnosti mít v budoucnu.
Společnost HP na tyto požadavky
odpověděla pomocí řešení HP Access
Control a HP Capture and Route, která
pomáhají:
• ochránit citlivé informace automatickým
mazáním souborů, které jsou ve frontě
neaktivní déle než
24 hodin,
• omezit množství vytištěných dokumentů
o více než 4 miliony stránek v porovnání
s předchozím rokem a dále dosahovat
úspor, které překonávají očekávání
každý rok,
• zjednodušit proces skenování stránek

pomocí ověřování prostřednictvím
identifikačních karet,
• nabídnout zaměstnancům více flexibility
v podobě vyzvednutí výstupu tiskových
úloh z fronty kdekoli a kdykoli.
Společnost HP zvyšuje přehlednost,
efektivitu a udržitelnost ve společnosti ISS
Společnost ISS je jedním z největších
poskytovatelů správy budov na světě. Má
511 000 zaměstnanců, 200 000 zákazníků
a operuje v 77 státech. Stará se o činnosti,
jako je úklid, zabezpečení a správa budov,
aby svým zákazníkům umožnila zaměřit se
na obchodní činnost.
Aby společnost ISS zvýšila svou
celosvětovou obchodní efektivitu, sáhla po
řešení HP MPS a dosáhla tím:
• snížení nákladů na tisk až o 35 %,
• plánovaného soustavného vylepšování
v globálním měřítku díky využití dat
z řešení HP MPS,
• schopnosti umožnit zákazníkům pracovat
odkudkoli, protože mohou provést ověření
na každém podporovaném zařízení HP
a bezpečně tisknout.

Komplexní služba spojená
s hlubokými odbornými
znalostmi
Pokud společnost HP využijete ke
správě svého tiskového prostředí,
získáte víc než jen pomoc v oblasti tisku.
Naše inovativní řešení, škálovatelné
portfolio hardwaru, softwaru a služeb
a informativní analýza dat pomohou
vaší firmě získat měřitelné výsledky.
Když k tomu připojíte naše odborné
znalosti a komplexní nabídku služeb,
je jasné, že společnost HP je nejlepším
partnerem pro služby spravovaného
tisku.
Řešení
Komplexní nabídka technologických
inovací od společnosti HP přináší
bezpečná ucelená řešení pro
organizace, se kterými pracujeme,
a také vyladění procesů a proaktivní
zabezpečení.
Škálování
Portfolio hardwaru, softwaru a služeb
společnosti HP nabízí flexibilitu
a škálovatelnost, aby splnilo potřeby
podniků všech velikostí z celého světa.
Business intelligence
Informace shromážděné pomocí
analýzy dat, strategických hodnocení
podniku s odborníky HP a analýzy
počítačů a tisku vám přinášejí jistotu,
že se rozhodujete správně.
Další informace naleznete na adrese

hp.com/go/MPS

Přihlásit se k odběru novinek
hp.com/go/getupdated

1 Nabízí funkce pro zabezpečení zařízení, dat a dokumentů od předních poskytovatelů služeb spravovaného tisku. Údaje vycházejí ze srovnání veřejně
dostupných informací (2015–2016) o službách zabezpečení, zabezpečovacím softwaru, softwaru pro správu a integrovaných bezpečnostních funkcích
s obdobnými konkurenčními tiskárnami, které provedla společnost HP. Další informace naleznete na stránce:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims nebo www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect podporuje přední mobilní zařízení. Na zařízeních s operačním systémem Android™ je třeba nainstalovat jednorázový modul
plug-in. Podrobnosti a seznam všech podporovaných operačních systémů naleznete na stránce hp.com/go/JetAdvantageConnect.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům
a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací
nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
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