HP Managed
Print Services
Leverer målbare resultater med
flådeforudsigelighed, sikkerhed og
skalérbarhed for virksomheder i udvikling
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Uanset om det handler om at reducere omkostningerne, finde balancen mellem sikkerhed
og mobilitet eller overflytte til og vedligeholde et system i skyen, så kæmper virksomheder
i dag med en række udfordringer, når det kommer til at administrere deres udskrivningsmiljø.
HP Managed Print Services-løsninger (MPS) adresserer de udfordringer direkte med innovative
enheder, tjenester og business intelligence, der ikke kun hjælper dig til at udskrive mere
effektivt, men også til at levere målbare forretningsresultater gennem forudsigelige
omkostninger, bedre oppetid og forbedret sikkerhed. Med mulighed for at skræddersy og
skalere til dine unikke behov kan du sikkert udvikle din arbejdsplads gennem strømlinede
processer og forbedret produktivitet.

Sikker MPS:
Mest omfattende
enheds-, data- og
dokumentsikkerhed.1

Gør mere end at udskrive − få resultater
Få værdifulde indsigter
Forudsigelighed er kritisk for virksomheder, der er under pres, så omkostninger kan reduceres
og ressourcerne udnyttes mere effektivt. HP MPS giver kunder business intelligence-data,
der er baseret på information fra enheden og forudsigende analyser.
HP MPS udstyrer dig med specifikke indsigtsløsninger, en integreret portal til dine
udskrifter og en pc-flåde og virksomhedsgennemgang udført af eksperter fra HP, så du
får de data, du skal bruge for at:
• Træffe intelligente beslutninger baseret på trends, brug og omkostningerne i dit
udskrivningsmiljø
• Øge oppetiden ved at forhindre problemerne i at opstå
• Nemt håndtere og kontinuerligt forbedre din pc- og printerflåde
• Optimere din flåde for at imødekomme dine unikke forretningsbehov

En analyse af de virksomheder,
der anvender HP MPS, viste
gennemsnitlige
omkostningsbesparelser på

23 %
med 76 % af respondenterne,
der rapporterede
besparelser på

op til 30 %
på driften af deres printerflåde
inden for det seneste år.
– Quocirca, "Managed Print Services
Landscape, 2016", juli 2016
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• Administrere din flåde mere effektivt og drage fordel af lettere adgang til data og
analyser med indsigtsløsninger som HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights
og HP JetAdvantage Insights
Beskyt din virksomhed
Sikkerhed er en stor bekymring for mange virksomheder. Kriminalitet via nettet, komplicerede
udfordringer med at opfylde krav og interne trusler kan resultere i store finansielle tab.
HP kan hjælpe dig med at beskytte dine indtægter og dit omdømme med den mest omfattende
enheds-, data- og dokumentsikkerhed.1
Den sikkerhed, der bliver leveret af HP-printere og-MFP'er, HP JetAdvantage-sikkerhedsløsninger
og Secure Managed Print Services, kan hjælpe dig med at:
• Forbedre enhedssikkerhed med automatisk registrering af internetangreb med funktioner som
HP Sure Start, godkendelsesliste over firmware og registrering af indtrængen under kørsel
• Beskytte følsomme oplysninger og dokumenter med datakryptering, brugergodkendelse
og pull-udskrivningsløsninger
• Forbedre din systemsikkerhed med automatisk overvågning og rapportering af overholdelse
af standarder, som sporer printersikkerhedshændelser
• Udvikle en sammenhængende udskrivningssikkerhedsstrategi og implementere løsninger, der
beskytter din virksomhed takket være vejledning fra HP's udskrivningssikkerhedseksperter,
som vil hjælpe dig med at gennemgå dit miljø
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Den næste generation af A3 MFP'er
HP går ind på kopimarkedet med banebrydende
teknologier, der gør HP og vores partnere i stand
til at tilbyde en overlegen kundeoplevelse. Vores
nyeste A3-portefølje – som inkluderer printere
og MFP'er, LaserJet og PageWide samt farve og
sort/hvid – er udviklet til at levere kvalitet på
et helt nyt niveau, pålidelighed, sikkerhed samt
understøttelse af løsninger. Den nemme brug
og hurtige, forbedrede papirhåndtering skaber
en bedre samlet oplevelse, der vil hjælpe med
at drive omkostningerne ned og øge oppetiden.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Skab udvikling på din arbejdsplads
Det er ingen hemmelighed, at it-landskabet er under hastig forandring takket være mobilitet,
sikkerhed i skyen og dataanalysemuligheder. Det er også tydeligt, at de papirbaserede processer
træder i baggrunden til fordel for digitale muligheder, der er nemmere at tilgå og strømline.
De ansatte forventer at have adgang til alle oplysninger på alle tidspunkter overalt – et krav,
der skal opfyldes for produktivitetens skyld, men ikke på bekostning af sikkerhed. Med de stærke
HP JetAdvantage-løsninger for arbejdsgange, en skalérbar, fleksibel portefølje, innovativ
MFP-teknologi og stabil levering verden over kan HP MPS hjælpe dig med at opfylde disse behov.
• Automatiser digitale arbejdsgange med nem dokumentregistrering, digitalisering og udtræk
af indhold med HP JetAdvantage Capture-løsninger og HP Flow MFP'er
• Udskriv fra mobile enheder nemt og sikkert med løsninger som HP JetAdvantage Connect2
• Opfyld dine skiftende behov med skalérbare løsninger, du kan skræddersy
• Oplev banebrydende ydelse og ejerskabsomkostninger med nyeste teknologi med
A3-porteføljen, der inkluderer HP PageWide-teknologi og HP MFP'er med forudsigelig
vedligeholdelse og fjernanalyse
• Skab et enkelt ansvarspunkt for hele dine printerflåde, og oplev en konsekvent understøttelse
af alle dine HP-enheder samt enheder fra andre leverandører med en enkelt global kontrakt
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Sådan har HP Managed Print Services
fungeret for en rigtig virksomhed

Principal udvider deres brug af HP MPS med
nye udskrivningsløsninger
Fem år efter de implementerede
HP MPS-løsninger, vendte Principal – en
førende, global finansiel virksomhed – sig
igen mod HP MPS for endnu flere løsninger.
Målet var at styrke dokument-sikkerheden,
reducere spild, forenkle scanning og føre
virksomhedens koncept for fremtidens
kontor ud i livet.
HP opfyldte deres behov med HP Access
Control og HP Capture and Route,
der hjalp dem med at:
• Beskytte fortrolige oplysninger ved
automatisk at slette filer, der har ligget
inaktive i udskriftskøen i 24 timer
• Reducere udskrivning med over fire
millioner ark i forhold til foregående år
og fortsat overstige forventningerne til
besparelser år efter år
• Forenkle processen med scanning
af sider gennem badge-godkendelse
• Give deres ansatte mulighed for at
udskrive deres job fra udskriftskøen
overalt og når som helst.

HP driver enkelhed, effektivitetsfordele
og bæredygtighed for ISS
Med 511.000 ansatte, 200.000 kunder og
aktiviteter i 77 lande er ISS en af verdens
største udbydere af facilitetstjenester.
De varetager aktiviteter som rengøring,
sikkerhed og facilitetsforvaltning og giver
kunder mulighed for at fokusere på deres
kerneforretning.
For at øge dets egne globale effektivitetsfordele valgte ISS HP MPS, hvilket
resulterede i:
• En reduktion i udskrivningsomkostninger
på op til 35 %
• Kontinuerlig forbedring på globalt plan
ved at benytte brugerdata fra HP MPS
• At de ansatte kunne arbejde, hvor de ville,
fordi de kunne godkendes på alle
understøttede HP-enheder og udskrive
sikkert.

Omfattende tjenester
kombineret med
dybdegående ekspertise
Et samarbejde med HP om administration
af dit udskrivningsmiljø hjælper dig til mere
end blot at udskrive. Vores innovative
løsninger, skalérbare portefølje af hardware,
software og tjenester og informative
dataanalyse hjælper din virksomhed til at
levere målbare resultater. Kombiner det med
vores ekspertise og omfattende udbud af
tjenester, og det står klart, at HP er den bedste
partner, når det gælder administrerede
udskrivningstjenester.
Løsninger
HP's omfattende udvalg af teknologiske
innovationer giver sikre løsninger fra ende til
anden for de virksomheder, vi samarbejder
med, inklusive strømlinede processer og
proaktiv sikkerhed.
Skalérbarhed
HP's portefølje af hardware, software og
tjenester tilbyder fleksibilitet og skalérbarhed
for at opfylde behovene hos virksomheder
i alle størrelser verden over.
Business intelligence
Den information, der bliver indsamlet gennem
dataanalyse, strategisk forretningsgennemgang af HP-eksperter samt pc- og
udskriftsanalyser styrker dig i troen på,
at du træffer de rette beslutninger.
Du kan finde flere oplysninger på

hp.com/go/MPS

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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Inkluderer enheds-, data- og dokumentsikkerhedsfunktioner fra førende udbydere af administrerede udskrivningstjenester. Baseret på en HP-analyse
fra 2015-2016 af offentliggjorte oplysninger om sikkerhedstjenester, sikkerheds- og administrationssoftware og indbyggede sikkerhedsfunktioner
på enheden for konkurrerende printere i klassen. Du kan få flere oplysninger på: hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps.
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HP JetAdvantage Connect fungerer med førende mobile enheder. Der skal installeres et plug-in på enheder med Android™-operativsystemer. Der er flere
oplysninger og en liste over understøttede operativsystemer på hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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