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Gir målbare resultater gjennom
forutsigbarhet for flåten, bedre sikkerhet og
skalerbarhet for en arbeidsplass som utvikler
seg
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Uansett om det handler om å redusere kostnader, balansere sikkerhet og mobilitet,
eller flytte til og vedlikeholde et skysystem, sliter dagens virksomheter med en mengde
utfordringer når det kommer til å administrere utskriftsmiljøene sine.
HP Managed Print Services (MPS) håndterer disse utfordringene direkte, med nyskapende
enheter, tjenester og forretningsintelligens som ikke bare hjelper deg å skrive ut mer
effektivt, men også levere målbare forretningsresultater gjennom forutsigbare kostnader,
bedre oppetid og forbedret sikkerhet. Muligheten til å tilpasse og skalere nøyaktig slik du
selv trenger, gjør at du trygt kan utvikle arbeidsplassen gjennom smidige prosesser og
forbedret produktivitet.

Sikker MPS:
Mest omfattende
sikring av
utstyr, data og
dokumenter.1

Gjør mer enn å skrive ut – få resultater
Få verdifulle innsyn
Forutsigbarhet er kritisk viktig for virksomheter som er under press til å redusere kostnader
og bruke ressurser mer effektivt. HP MPS gir klientene data fra forretningsintelligens som er
basert på enhetsinformasjon og prediktiv analyse.
HP MPS gir deg spesifikke innsynsløsninger, en integrert portal for skriver- og PC-flåten, i
tillegg til forretningsgjennomgang med HP-eksperter, slik at du kan få dataene du trenger
for å:
• Ta smartere beslutninger basert på trender, bruk og kostnader i utskriftsmiljøet
• Øke oppetid ved å forebygge problemer før de skjer
• Enkelt administrere og fortsette å forbedre PC-og skriverflåtene dine
• Optimere flåten din for å tilfredsstille dine unike forretningsbehov

En undersøkelse av bedrifter som
benytter HP MPS, indikerte
gjennomsnittlig
kostnadsbesparelse på

23 %,
og 76 % av respondentene
rapporterte
innsparinger på

opptil 30 %
på skriverflåtens driftskostnader
i øpet av det siste året.
– Quocirca, „Managed Print Services
Landscape, 2016”, juli 2016

• Administrer flåten din mer effektivt, og dra nytte av enklere datatilgang og -analyse
med innsynsløsninger som HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights og
HP JetAdvantage Insights
Beskytt bedriften
Sikkerheten er en stor bekymring for alle bedrifter. Dagens økende cyberkriminalitet,
kompliserte samsvarsproblemer og interne trusler kan alle føre til alvorlige økonomiske
tap. HP kan hjelpe til med å beskytte omsetningen og omdømmet ditt, med den mest
omfattende sikringen av utstyr, data og dokumenter.1
Sikkerheten du får av HP-skrivere og MFP-er, HP JetAdvantage-sikkerhetsløsninger og
Secure Managed Print Services kan hjelpe deg med å:
• Forbedre enhetssikkerhet ved å bruke automatisk registrering av cyberangrep, med
funksjoner som HP Sure Start, hvitelisting av fastvare og inntrengningsregistrering i kjøretid
• Beskytte sensitive data og dokumenter ved bruk av datakryptering, brukergodkjenning og
pull print-løsninger
• Forbedre systemets sikkerhet med automatisert overvåking og samsvarsrapportering, som
sporer sikkerhetshendelser på skriveren
• Utvikle en sammenhengende strategi for skriversikkerhet og implementere løsninger som
beskytter bedriften, takket være veiledning fra HPs eksperter på skriversikkerhet, som hjelper
deg å evaluere miljøet ditt
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Den neste generasjonen av A3 MFP-er
HP går inn i kopimaskinbransjen, med
banebrytende teknologier som gjør det mulig
for HP og partnerne å gi dere en overlegen
kundeopplevelse. Den neste generasjonen
av A3-porteføljen vår – som har skrivere og
MFP-er, LaserJet og PageWide, farger og svarthvitt – er utviklet for å gi neste generasjons
kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og løsningsstøtte.
Hastigheten, brukervennligheten og den
forbedrede papirhåndteringen gir sammen en
bedre totalopplevelse som hjelper dere redusere
kostnadene og øke oppetiden.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Forbedre arbeidsplassen din
Det er ingen hemmelighet at IT-bransjen endrer seg hurtig, takket være mobilitet,
skysikkerhet og dataanalyse. Det er også helt tydelig at papirbaserte prosesser tar et
skritt tilbake for mer tilgjengelige og smidige digitale alternativer. Ansatte forventer nå å
ha tilgang til informasjon hvor som helst og når som helst – et krav som må tilfredsstilles
for produktivitetens skyld, men ikke på bekostning av sikkerheten. Takket være kraftige
arbeidsflytløsninger fra HP JetAdvantage, en skalerbar og smidig portefølje, nyskapende
MFP-teknologi og konsekvent global levering, kan HP MPS hjelpe deg å tilfredsstille disse
behovene.
• Automatiser digitale arbeidsflyter med enkel avbildning av dokumenter, digitalisering og
innholdsregistrering ved bruk av HP JetAdvantage Capture-løsninger og HP Flow MFP-er
• Skriv ut fra mobilenheter sikkert og praktisk, med løsninger som HP JetAdvantage Connect2
• Tilfredsstill behov som endrer seg med løsninger du kan skalere og tilpasse
• Opplev et gjennombrudd innen ytelse og eierkostnader med neste generasjons teknologi
i A3-porteføljen som inkluderer HP PageWide-teknologi og HP MFP-er med forutsigende
vedlikehold og ekstern analyse
• Samle ansvaret på ett enkelt sted for hele skriverparken, og opplev konsekvent brukerstøtte
for utstyr fra HP og andre leverandører med én global kontrakt
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Hvordan HP Managed Print Services
har fungert for virkelige bedrifter

Principal utvider bruken av HP MPS for
nye utskriftsløsninger
Fem år etter at de implementerte HP MPSløsninger, så Principal, en ledende bedrift
innen globale finanstjenester, igjen til HP
MPS for enda flere løsninger. Målet deres
var hjelp til å styrke dokumentsikkerhet,
redusere avfall, forenkle skanning og
tilrettelegge for bedriftens nye „blåpapir”
for kontor i fremtiden.
HP tilfredsstilte behovene deres med HP
Access Control og HP Capture and Route,
og hjalp dem til å:
• Beskytte konfidensiell informasjon ved
å automatisk slette filer som har ventet
i tskriftskøen i 24 timer
• Redusere utskrift med over fire millioner
sider i forhold til forrige år, og fortsette
å overgå forventet innsparing
år etter år
• Forenkle prosessen ved å skanne papirer,
gjennom kortgodkjenning
• Styrke de ansatte ved å tilrettelegge for at
de kan skrive ut jobber fra utskriftskøen
hvor som helst og når som helst

HP gir ISS enkelhet, effektivitet og
bærekraftighet
Med sine 511 000 ansatte, 200 000 kunder
og aktiviteter i 77 land er ISS én av verdens
største leverandører av anleggstjenester.
De tar seg av aktiviteter som renhold,
sikkerhet og anleggsadministrasjon, og lar
kundene fokusere på kjernevirksomheten.
For å øke deres egen globale
forretningseffektivitet henvendte ISS seg til
HP MPS. Dette førte til:
• Reduserte utskriftskostnader med opptil
35 %
• Sørget for fortsatt forbedring på global
skala, ved å dra nytte av bruksdata fra HP
MPS
• Tilrettelegging for at de ansatte kan
jobbe hvor som helst, ved å la dem få
godkjenning på enhver støttet HP-enhet og
dermed skrive ut sikkert

Omfattende tjeneste
kombinert med
dyptgående ekspertise
Som partner med HP for å administrere
skrivermiljøet ditt, får du hjelp til mer
enn bare utskrift. Våre nyskapende
løsninger, skalerbare portefølje av
maskinvare, programvare og tjenester
samt informative dataanalyse,
hjelper bedriften din levere målbare
resultater. Kombinerer du dette med
ekspertisen vår og det omfattende
tjenestetilbudet, er det helt klart at HP
er den beste partneren for administrerte
utskriftstjenester.
Løsninger
HPs omfattende utvalg av nyskapende
teknologi leverer trygge ende-tilende-løsninger til organisasjonene
vi er partner med, inkludert smidige
prosesser og forebyggende sikkerhet.
Skalering
HPs portefølje innen maskinvare,
programvare og tjenester tilbyr
smidighet og skalerbarhet for å
oppfylle kravene til bedrifter av enhver
størrelse, uansett hvor i verden de
befinner seg.
Forretningsintelligens
Informasjon innhentet gjennom
dataanalyse, strategisk
forretningsgjennomgang med HPeksperter samt PC- og utskriftsanalyse
gir deg selvtillit til å vite at du tar riktig
beslutning.
Les mer på

hp.com/go/MPS

Registrer deg for oppdateringer
hp.com/go/getupdated

1 Inkluderer sikkerhetsfunksjoner for utstyr, data og dokumenter fra ledende leverandører av administrerte utskriftstjenester. Basert på HPs gjennomgang
av offentlig tilgjengelig informasjon om sikkerhetstjenester, programvare for sikring og administrasjon og innebygde sikkerhetsfunksjoner for
konkurrerende skrivere av samme type i 2015–2016. Du finner mer informasjon her:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims or www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect fungerer med ledende mobilenheter. Utstyr med operativsystemet Android™ må ha et programtillegg installert. Du finner flere
detaljer og en liste med støttede operativsystemer på hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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