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Εξασφαλίστε μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω
προβλεψιμότητας του στόλου συσκευών,
βελτιωμένης ασφάλειας, και δυνατότητας
κλιμάκωσης για έναν εξελισσόμενο χώρο
εργασίας
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Ανεξάρτητα από το αν το κύριο μέλημα των επιχειρήσεων σήμερα είναι η μείωση του κόστους,
η εξισορρόπηση ασφάλειας και κινητικότητας ή η μετάβαση και η συντήρηση ενός συστήματος
cloud, καλούνται να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του
περιβάλλοντος εκτύπωσης.
Οι HP Managed Print Services (MPS) αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις άμεσα με καινοτόμες
συσκευές, υπηρεσίες και επιχειρησιακές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν όχι μόνο
να εκτυπώνετε πιο αποτελεσματικά, αλλά και να παρέχετε μετρήσιμα επιχειρηματικά
αποτελέσματα μέσω προβλέψιμου κόστους, μεγαλύτερου χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας
και βελτιωμένης ασφάλειας. Χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής και κλιμάκωσης με στόχο την
κάλυψη των μοναδικών σας αναγκών, μπορείτε να εξελίξετε με σιγουριά το χώρο εργασίας σας
μέσω βελτιωμένων διαδικασιών και ενισχυμένης παραγωγικότητας.

Ασφαλείς MPS:
Η πιο
ολοκληρωμένη
ασφάλεια
συσκευών,
δεδομένων και
εγγράφων.1

Μην εκτυπώνετε απλά - εκτυπώστε αποτελεσματικά
Αποκτήστε πολύτιμα στοιχεία
Η προβλεψιμότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για τις επιχειρήσεις που πιέζονται προκειμένου
να μειώσουν τα κόστη και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους τους. Οι
υπηρεσίες HP MPS παρέχουν στους πελάτες δεδομένα επιχειρηματικής ευφυΐας που βασίζονται
σε πληροφορίες συσκευών και αναλύσεις πρόβλεψης.
Οι υπηρεσίες HP MPS σάς παρέχουν συγκεκριμένες λύσεις ανάλυσης, μια ενσωματωμένη πύλη
για τον στόλο εκτυπωτών και Η/Υ σας και επιχειρηματικές αναθεωρήσεις από ειδικούς της HP,
ώστε να μπορείτε να έχετε τα δεδομένα που χρειάζεστε για:
• Να λαμβάνετε πιο έξυπνες αποφάσεις βάσει των τάσεων, της χρήσης και του κόστους του
περιβάλλοντος εκτύπωσής σας
• Να αυξήσετε τον χρόνο απρόσκοπτης λειτουργίας αποτρέποντας τα προβλήματα προτού
συμβούν
• Να διαχειρίζεστε και να βελτιώνετε συνεχώς τους στόλους Η/Υ και εκτυπωτών σας
• Να βελτιστοποιήσετε τον στόλο σας για να καλύψετε τις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας
• Να διαχειριστείτε το στόλο σας πιο αποτελεσματικά και να επωφεληθείτε από την ευκολότερη
πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυση δεδομένων με λύσεις ανάλυσης όπως το HP Device
Control Center, το HP Instant Fleet Insights και το HP JetAdvantage Insights

Μια έρευνα σε επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν HP MPS έδειξε κατά
μέσο όρο
εξοικονόμηση κόστους

23%
ενώ το 76% όσων απάντησαν
ανέφεραν
εξοικονόμηση

έως και 30%
στο κόστος λειτουργίας του
στόλου συσκευών εκτύπωσης το
προηγούμενο έτος.
—Quocirca, "Managed Print Services
Landscape, 2016", Ιούλιος 2016

Προστατέψτε την επιχείρησή σας
Η ασφάλεια είναι κύριο μέλημα για όλες τις επιχειρήσεις. Στις μέρες μας, η αύξηση των
κυβερνοεγκλημάτων, η πολυπλοκότητα των ζητημάτων συμμόρφωσης και οι εσωτερικές
απειλές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη οικονομική ζημία. Η HP μπορεί να συμβάλλει
στην προστασία των εσόδων και της φήμης σας με την πιο ολοκληρωμένη λύση ασφάλειας
συσκευών, δεδομένων και εγγράφων.1
Η ασφάλεια που παρέχεται από τους εκτυπωτές και τους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP,
οι λύσεις ασφάλειας HP JetAdvantage και οι ασφαλείς Managed Print Services μπορούν να σας
βοηθήσουν:
• Να βελτιώσετε την ασφάλεια των συσκευών χρησιμοποιώντας την αυτόματη ανίχνευση
κυβερνοεπιθέσεων με χαρακτηριστικά όπως το HP Sure Start, τη δημιουργία λευκών λιστών
υλικολογισμικού και την ανίχνευση εισβολών κατά τον χρόνο εκτέλεσης
• Να προστατεύσετε ευαίσθητα δεδομένα και έγγραφα χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση
δεδομένων, έλεγχο ταυτότητας χρήστη και λύσεις pull print
• Να ενισχύσετε την ασφάλεια του συστήματός σας με την αυτοματοποιημένη λειτουργία
παρακολούθησης και αναφοράς συμμόρφωσης, η οποία ανιχνεύει συμβάντα ασφάλειας
εκτυπωτών
• Να αναπτύξετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας των εκτυπώσεων και να υλοποιήσετε
λύσεις για την προστασία της επιχείρησής σας χάρη στην καθοδήγηση από τους ειδικούς της HP σε
θέματα ασφάλειας εκτυπώσεων που θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε το περιβάλλον σας
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Η επόμενη γενιά πολυλειτουργικών εκτυπωτών
A3
Η HP εισέρχεται στον κλάδο των αντιγραφικών με
ανατρεπτικές τεχνολογίες που επιτρέπουν στην
HP και τους συνεργάτες μας να σας παρέχουν
κορυφαία εμπειρία πελάτη. Το χαρτοφυλάκιο
συσκευών A3 επόμενης γενιάς—το οποίο
περιλαμβάνει εκτυπωτές και πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές, συσκευές LaserJet και PageWide,
έγχρωμες και μονόχρωμες—έχει δημιουργηθεί
ειδικά για να παρέχει ποιότητα, αξιοπιστία,
ασφάλεια και υποστήριξη λύσεων επόμενης
γενιάς. Η ταχύτητα, η ευκολία στη χρήση και ο
βελτιωμένος χειρισμός χαρτιού που παρέχουν
δημιουργούν μια συνολικά καλύτερη εμπειρία
η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους
και στην αύξηση του χρόνου απρόσκοπτης
λειτουργίας.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Εξελίξτε τον χώρο εργασίας σας
Δεν αποτελεί μυστικό το γεγονός ότι το τοπίο IT αλλάζει γρήγορα χάρη στην κινητικότητα,
την ασφάλεια του cloud και την ανάλυση δεδομένων. Είναι επίσης σαφές ότι τη θέση των
διαδικασιών που βασίζονται σε έντυπα λαμβάνουν οι πιο εύκολα προσβάσιμες και βελτιωμένες
ψηφιακές επιλογές. Οι εργαζόμενοι τώρα περιμένουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όπου
κι αν βρίσκονται, ανά πάσα στιγμή—μια απαίτηση που είναι αναγκαίο να καλυφθεί για χάρη
της παραγωγικότητας, όχι όμως σε βάρος του κόστους της ασφάλειας. Με ισχυρές λύσεις ροής
εργασιών HP JetAdvantage, ένα κλιμακούμενο, ευέλικτο χαρτοφυλάκιο, καινοτόμο τεχνολογία
πολυλειτουργικών εκτυπωτών και ομοιογενή απόδοση παγκοσμίως, οι υπηρεσίες HP MPS
μπορούν να σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε σε αυτές τις απαιτήσεις.
• Αυτοματοποιήστε τις ψηφιακές ροές εργασιών με εύκολη αποτύπωση εγγράφων,
ψηφιοποίηση, και εξαγωγή περιεχομένου χρησιμοποιώντας λύσεις HP JetAdvantage Capture και
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP Flow
• Εκτυπώστε από φορητές συσκευές με ασφάλεια και άνεση με λύσεις όπως το
HP JetAdvantage Connect2
• Ανταποκριθείτε στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας με κλιμακούμενες, προσαρμόσιμες λύσεις
• Απολαύστε πρωτοποριακή απόδοση και κόστος ιδιοκτησίας με τεχνολογία επόμενης
γενιάς στο χαρτοφυλάκιο συσκευών A3 που περιλαμβάνει την τεχνολογία HP PageWide και
πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP με προγνωστική συντήρηση και απομακρυσμένες αναλύσεις
• Δημιουργήστε ένα μοναδικό σημείο λογοδοσίας για ολόκληρο το στόλο συσκευών εκτύπωσης
που διαθέτετε καθώς και συνεπή εμπειρία υποστήριξης για συσκευές της HP και άλλων
προμηθευτών με ένα ενιαίο καθολικό συμβόλαιο
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Πώς λειτούργησαν οι HP Managed Print Services
σε πραγματικές επιχειρήσεις

Η Principal επεκτείνει τη χρήση των HP MPS
για νέες λύσεις εκτύπωσης
Πέντε χρόνια μετά την υλοποίηση των
λύσεων HP MPS, η Principal—κορυφαία
εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή
οικονομικών υπηρεσιών—στρέφεται
και πάλι προς τις υπηρεσίες HP MPS για
ακόμη περισσότερες λύσεις. Στόχος τους
ήταν να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ασφάλειας των εγγράφων, στη μείωση
των απορριμμάτων, στην απλοποίηση των
διαδικασιών σάρωσης και στη διευκόλυνση
κατάρτισης ενός "προσχεδίου" της νέας
δράσης της εταιρείας για το μέλλον.
Η HP κάλυψε τις ανάγκες τους με τις
υπηρεσίες HP Access Control και HP Capture
and Route, βοηθώντας τους:
• Να προστατεύσουν τις απόρρητες
πληροφορίες διαγράφοντας αυτόματα
αρχεία που έχουν παραμείνει αδρανή στην
ουρά εκτύπωσης για
24 ώρες
• Να μειώσουν τις εκτυπώσεις κατά
περισσότερες από 4 εκατ. σελίδες από το
προηγούμενο έτος και να συνεχίσουν να
υπερβαίνουν την αναμενόμενη εξοικονόμηση
κάθε χρόνο
• Να απλοποιήσουν τη διαδικασία σάρωσης
χαρτιών μέσω διαδικασίας ελέγχου
ταυτότητας
• Να δώσουν τη δυνατότητα στους
υπαλλήλους να εξάγουν τις εργασίες
εκτύπωσης από την ουρά εκτύπωσης
οπουδήποτε, οποτεδήποτε

Η HP συμβάλλει στην απλότητα, την
αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα για
την ISS
Με 511.000 υπαλλήλους, 200.000 πελάτες
και δραστηριότητες σε 77 χώρες, η ISS
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
υπηρεσιών outsourcing στον κόσμο.
Αναλαμβάνουν δραστηριότητες όπως
καθαρισμό, ασφάλεια και διαχείριση
εγκαταστάσεων για να μπορούν οι πελάτες
να εστιάζουν στις δικές τους βασικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Για να αυξήσει τη δική της επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα, η ISS στράφηκε στην
HP MPS, γεγονός που οδήγησε σε:
• Μείωση του κόστους εκτύπωσης έως και 35%
• Εναρμονισμένη συνεχή βελτίωση σε
παγκόσμια κλίμακα αξιοποιώντας τα
δεδομένα χρήσης από την υπηρεσία HP MPS
• Εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών
για τους εργαζομένους ώστε να εργάζονται
οπουδήποτε, έχοντας τη δυνατότητα
ελέγχου ταυτότητας σε οποιαδήποτε
υποστηριζόμενη συσκευή, και να εκτυπώνουν
με ασφάλεια

Ολοκληρωμένη υπηρεσία
σε συνδυασμό με
τεχνογνωσία σε βάθος
Η συνεργασία με την HP για τη διαχείριση
του περιβάλλοντος εκτύπωσης σάς
βοηθάει να μην περιοριστείτε στις
εκτυπώσεις αλλά να κάνετε πολλά
περισσότερα. Οι καινοτόμες λύσεις μας,
το χαρτοφυλάκιο υλικού, λογισμικού και
υπηρεσιών με δυνατότητα κλιμάκωσης
και η ανάλυση ενημερωτικών δεδομένων
βοηθούν την επιχείρηση σας να παρέχει
μετρήσιμα αποτελέσματα. Αν το
συνδυάσετε αυτό με την τεχνογνωσία
μας και την ολοκληρωμένη προσφορά
υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι η HP είναι
ο καλύτερος συνεργάτης για τη διαχείριση
υπηρεσιών εκτύπωσης.
Λύσεις
Η ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογικών
καινοτομιών της HP παρέχει
ασφαλείς, ολοκληρωμένες
λύσεις στους οργανισμούς με
τους οποίους συνεργαζόμαστε,
συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων
διαδικασιών και προληπτικής
ασφάλειας.
Κλιμάκωση
Το χαρτοφυλάκιο συσκευών, λογισμικού
και υπηρεσιών της HP προσφέρει
ευελιξία και δυνατότητα κλιμάκωσης
για την κάλυψη των απαιτήσεων
των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους
οπουδήποτε στον κόσμο.
Επιχειρηματική ευφυΐα
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται
μέσω ανάλυσης δεδομένων,
στρατηγικών αναθεωρήσεων
από ειδικούς της HP και ανάλυσης
δεδομένων Η/Υ και εκτυπώσεων σας
δίνουν τη σιγουριά ότι λαμβάνετε τις
σωστές αποφάσεις.
Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

hp.com/go/MPS
Εγγραφείτε για ενημερώσεις
hp.com/go/getupdated

1 Περιλαμβάνει δυνατότητες ασφάλειας συσκευών, δεδομένων και εγγράφων από παροχείς υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης με ηγετική θέση
στην αγορά. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την HP για τα έτη 2015-2016 σχετικά με τις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για υπηρεσίες
ασφάλειας, λογισμικό ασφάλειας και διαχείρισης και δυνατότητες ασφάλειας ενσωματωμένες σε συσκευές των ανταγωνιστικών εκτυπωτών που
εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims ή www.hp.com/go/mps
2 Το HP JetAdvantage Connect λειτουργεί με κορυφαίες φορητές συσκευές. Θα πρέπει να εγκατασταθεί προσθήκη μίας χρήσης για συσκευές με
λειτουργικό σύστημα Android™. Για λεπτομέρειες και μια λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/
JetAdvantageConnect.
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