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Teremtsen mérhető eredményeket
a flotta kiszámíthatósága, a javított biztonság
és a méretezhetőség segítségével egy fejlődő
munkahely számára
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Legyen szó a költségek csökkentéséről, a biztonság és mobilitás kiegyensúlyozásáról
vagy egy felhőalapú rendszerre váltásról és annak fenntartásáról, a mai vállalatok számos
kihívással néznek szembe a nyomtatási környezetek felügyelete során.
A HP felügyelt nyomtatási szolgáltatásai (MPS) szembenéznek a kihívásokkal innovatív
eszközökkel, szolgáltatásokkal és üzleti intelligenciával. Ezek segítségével nem csak
a nyomtatás lesz hatékonyabb, hanem mérhető üzleti eredményeket produkálhat
kiszámítható költségekkel, jobb működési idővel és javított biztonsággal. Alakítsa
és méretezze egyedi igényei szerint annak érdekében, hogy magabiztosan fejlessze
munkahelyét korszerű folyamatokkal és fokozott produktivitással.

Biztonságos felügyelt
nyomtatási szolgáltatások:
A legátfogóbb készülék-,
adat- és dokumentumbiztonság.1

Ne csak nyomtasson – lássa az eredményeket is
Szerezzen értékes ötleteket
A kiszámíthatóság kiemelt fontosságú azon vállalatok számára, amelyek nyomás alatt
állnak, hogy csökkentsék a költségeket és hatékonyabban használják fel a forrásokat. A
HP MPS az ügyfeleket olyan üzleti intelligenciát tartalmazó adatokkal látja el, amelyek
eszközinformációkon és prediktív elemzéseken alapulnak.
A HP MPS olyan egyedi megoldásokat, integrált portált a nyomtatási- és PC-flottájához és HP
szakértők üzleti elemzéseit biztosítja, hogy elegendő adattal rendelkezzen a következőkhöz:
• Jobb döntéseket hozhat a nyomtatási környezetének tendenciái, használata és költsége
alapján
• Növelheti a működési időt a problémák megelőzésével, mielőtt azok megtörténnének
• Egyszerűen felügyelheti és javíthatja folyamatosan PC- és nyomtatási flottáját
• Optimalizálhatja flottáját az egyedi üzleti igények kielégítése érdekében

A HP MPS-t használó vállalatok
felmérése szerint átlagosan
a költségmegtakarítás

23%-os volt
és a válaszadók 76%-a
megtakarított

közel 30%-ot
a nyomtatási flotta fenntartásán az
elmúlt évben.
– Quocirca, „A felügyelt nyomtatási szolgáltatások
körképe, 2016”, 2016. július

• Flottáját felügyelheti hatékonyabban, valamint kihasználhatja az egyszerűbb adathozzáférés
és az üzleti elemzések nyújtotta olyan előnyöket, mint a HP Device Control Center, a HP
Instant Fleet Insights és aHP JetAdvantage Private Insights
Védje meg vállalkozását
A biztonság komoly gondot jelent minden vállalkozás számára. Napjaink növekvő
kiberbűnözése, a bonyolult megfelelőségi problémák és a belső fenyegetések mind
nagyméretű pénzügyi veszteséghez vezethetnek. A HP készen áll megvédeni az
Ön bevételét és hírnevét a legátfogóbb készülék-, adat- és dokumentum-biztonság
segítségével.1
A HP nyomtatók és MFP készülékek, a HP JetAdvantage biztonsági megoldások és a Secure
Managed Print Services nyújtotta védelem segíthet a következőben:
• Javíthatja a készülékek biztonságát az kibertámadások automatikus észlelésével az olyan
funkciók révén, mint a HP Sure Start, a firmware engedélyezési lista és a működés közbeni
behatolásészlelés
• Megvédheti a bizalmas adatokat és dokumentumokat az adattitkosítási, felhasználóhitelesítési és nyomtatásindítási megoldásokkal
• Fejlesztheti a rendszerbiztonságot automatizált monitorozási és megfelelőségi
jelentésekkel, amelyek követik a nyomtatók biztonságával kapcsolatos incidenseket
• Kidolgozhat egy koherens nyomtatási biztonsági stratégiát és bevezethet megoldásokat, a
vállalkozása védelme érdekében, hála a HP nyomtatási biztonsággal foglalkozó szakértőinek,
akik segítenek értékelni a környezetét
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Az A3 MFP készülékek következő generációja
A HP olyan forradalmi technológiákkal lép be
a fénymásoló-piacra, amelyek segítségével a
HP és a partnereink kimagasló ügyfélélményt
nyújthatnak. Az új generációs A3-as portfoliónkat
– amely LaserJet és PageWide, valamint színes és
fekete-fehér nyomtatókat és MFP készülékeket
tartalmaz – úgy terveztük, hogy új generációs
minőséget, megbízhatóságot, biztonságot és
támogatást nyújtson. A sebesség, egyszerű
használat és javított papírkezelés egy jobb teljes
körű élményt nyújt, amely segít csökkenteni a
költségeket és növelni a működési időt.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Fejlessze munkahelyét
Nem titok, hogy az IT világa villámgyorsan változik, hála a mobilitásnak, felhőbiztonságnak
és adatelemzéseknek. Az is nyilvánvaló, hogy a papíralapú folyamatok háttérbe szorulnak
az egyszerűbben elérhető és korszerű digitális lehetőségek miatt. Az alkalmazottak ma
már elvárják, hogy bárhol és bármikor hozzáférhessenek az információhoz – ez egy olyan
elvárás, amelynek eleget kell tenni a produktivitás érdekében, azonban nem a biztonság
kárára. A HP MPS segíthet ezen igényeket kielégíteni a nagy teljesítményű HP JetAdvantage
munkafolyamat-megoldásokkal, egy méretezhető, rugalmas portfolióval, innovatív MFP
technológiával és konzisztens globális kiszolgálással.
• Automatizálja a digitális munkafolyamatokat egyszerű dokumentumbeolvasással,
digitalizációval és tartalomkiemeléssel a HP JetAdvantage Capture megoldások és HP Flow
MFP készülékek segítségével
• Nyomtasson mobil készülékekről biztonságosan és kényelmesen olyan megoldásokkal, mint
aHP JetAdvantage Connect2
• Elégítse ki változó igényeit méretezhető és testre szabható megoldásokkal
• Tapasztalja meg az úttörő teljesítményt és üzemeltetési költségeket az A3-as portfolió új
generációs technológiájával, amely magába foglalja a HP PageWide technológiát és a prediktív
karbantartással és távoli elemzéssel rendelkező HP MFP készülékeket is
• Hozzon létre egyetlen felelősségi pontot a teljes nyomtatási flotta számára, és használja ki
a HP és a beszállítók eszközeinek kiváló támogatási élményét egyetlen globális szerződésnek
hála
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Hogyan váltak be a HP felügyelt nyomtatási
szolgáltatásokvalódi vállalkozásoknál

A Principal kibővíti a HP MPS használatát
az új nyomtatási megoldások érdekében
Öt évvel a HP MPS megoldások
bevezetését követően a Principal
– egy piacvezető globális pénzügyi
szolgáltatásokat nyújtó vállalat – ismét a
HP MPS-hez fordult a további megoldások
érdekében. A céljuk az volt, hogy növeljék a
dokumentumok biztonságát, csökkentsék
a hulladékot, egyszerűsítsék a beolvasást,
és lehetővé tegyék a vállalat új irodai
„tervezetét” a jövőben.
A HP kielégítette igényeiket a HP Access
Control és HP Capture and Route
szolgáltatások segítségével, és ennek
következtében:
• A bizalmas információ védelem alatt áll az
olyan fájlok törlésének segítségével, amely
24 órán át nem kerültek
felhasználásra
• Az előző évhez képest több mint 4 millió
oldallal csökkentették a nyomtatást,
és évről évre várható a tervezett
megtakarítási cél
elérése
• Egyszerűsítették az oldalak beolvasásának
folyamatát kitűző-hitelesítéssel
• Létrehoztak egy lehetőséget az
alkalmazottak számára, amelynek hála
bárhonnan és bármikor a nyomtatási sorba
állíthatják a dokumentumokat

Egyszerű, hatékony és fenntartható
folyamatok az ISS-nél a HP segítségével
511 000 alkalmazottal, 200 000 ügyféllel
és 77 országban való működéssel az
ISS világ egyik legnagyobb szolgáltatási
infrastruktúra-szolgáltatója. Olyan
tevekénységeket vesznek át, mint a
takarítás, biztonság és fenntartás,
hogy az ügyfelek a fő tevékenységekre
koncentrálhassanak.
Annak érdekében, hogy a globális
hatékonyságot növelje, az ISS a HP MPShez fordult, amelynek az eredménye:
• 35%-kal csökkentették a nyomtatási
költségeket
• Folyamatos fejlődést vezettek be globális
szinten a HP MPS felhasználási adatainak
felhasználásával
• Az alkalmazottak bárhonnan dolgozhatnak
és biztonságosan nyomtathatnak, hála a
személyes hitelesítésnek a támogatott HP
készülékeken

Teljes körű szolgáltatás
kimagasló szaktudással
Amennyiben a HP felügyeli a nyomtatási
környezetét, nem csak a nyomtatás
lesz egyszerűbb. Az innovatív
megoldások, a méretezhető hardver-,
szoftver- és szolgáltatás-portfolió,
valamint az informatív adatelemzés
segítségével a vállalkozása mérhető
eredményeket tehet le az asztalra.
Ehhez társul a szakértelmünk és teljes
körű szolgáltatási csomagunk, így nincs
kétség, hogy a HP a legjobb partner, ha
felügyelt nyomtatási szolgáltatásokról
van szó.
Megoldások
A HP teljes körű technológiai innovációi
biztonságos és átfogó megoldásokat
nyújtanak a partnervállalatoknak,
és ezekbe beletartoznak a korszerű
folyamatok és a proaktív biztonság is.
Méretezhetőség
A HP hardver-, szoftver- és
szolgáltatás-portfoliója
rugalmasságot és méretezhetőséget
biztosít, így kielégítve a vállalatok
igényeit mérettől függetlenül a világ
bármely pontján.
Üzleti intelligencia
Magabiztosan hozhatja meg
a megfelelő döntéseket az
adatelemzések, a HP szakértőinek
stratégiai üzleti áttekintései, valamint
a PC és nyomtatási elemzések
segítségével.
További információk:

hp.com/go/MPS

Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated

1 Tartalmazza a piacvezető felügyelt nyomtatási szolgáltatásokat biztosítók készülékekkel, adatokkal és dokumentumbiztonsággal kapcsolatos
adottságait. A 2015-2016-ban kiadott HP áttekintés alapján, amely az azonos kategóriájú nyomtatók biztonsági szolgáltatásai, biztonsági és felügyeleti
szoftverei, valamint a készülékekbe beágyazott biztonsági funkciók nyíltan elérhető adatai alapján készült. További információ:www.hp.com/go/
MPSsecurityclaims vagy www.hp.com/go/mps
2. A HP JetAdvantage Connect használható a vezető mobileszközökön. Az Android™ operációs rendszert futtató eszközökön egy egyszeri beépülő modul
telepítésére van szükség. A támogatott operációs rendszerek listáját a hp.com/go/JetAdvantageConnect webhelyen tekintheti meg.
© Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira
vonatkozó jótállás minden esetben az adott termék vagy szolgáltatás jótállási dokumentumában foglaltak szerint érvényes. Az itt szereplő információk
semmilyen tekintetben nem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy
szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.
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