Usługi
HP Managed
Print Services
Wymierne rezultaty dzięki przewidywalności
floty, lepszym zabezpieczeniom i skalowalności
na miarę rozwijającego się miejsca pracy
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Niezależnie od tego, czy chodzi o obniżenie kosztów, równowagę między bezpieczeństwem
i mobilnością, czy przejście do systemu opartego na chmurze i jego utrzymanie, obecnie firmy
muszą mierzyć się z mnóstwem wyzwań w ramach zarządzania środowiskiem druku.
Usługi HP Managed Print Services (MPS) pozwalają stawić czoła tym wyzwaniom za sprawą
innowacyjnych urządzeń, usług i analityki biznesowej, które nie tylko zwiększają wydajność
druku, lecz także zapewniają wymierne rezultaty dzięki przewidywalnym kosztom, dłuższemu
czasowi pracy i większemu bezpieczeństwu. Z kolei możliwość dostosowania rozwiązania
do określonych potrzeb umożliwia rozwój przedsiębiorstwa dzięki uproszczonym procesom
i większej wydajności.

Bezpieczeństwo
z usługami MPS:
najbardziej
kompleksowe
urządzenia,
zabezpieczenia
danych
i dokumentów1.
Ankieta przeprowadzona wśród
firm korzystających z usług HP MPS
wykazała średnie
oszczędności kosztów na poziomie

23%,
przy czym 76% respondentów zgłosiło
oszczędności

na poziomie
nawet 30%
w zakresie obsługi floty drukarek
w ubiegłym roku.
– Quocirca, „Managed Print Services
Landscape, 2016”, lipiec 2016 r.
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Zyskaj coś więcej niż tylko rozwiązania z zakresu druku –
osiągaj wymierne rezultaty
Dostęp do przydatnych informacji
Przewidywalność jest kluczowa w przypadku firm, które są poddane presji obniżania kosztów
i bardziej wydajnego korzystania z zasobów. Za pośrednictwem usług HP MPS klienci mają
dostęp do danych z zakresu analityki biznesowej opartych na informacjach dotyczących
urządzeń i analizach prognostycznych.
Usługi HP MPS dostarczają specjalistyczną wiedzę, stanowią zintegrowany portal dla floty drukarek
i komputerów oraz udostępniają analizy przygotowywane z ekspertami HP, tak aby firma miała
dane potrzebne do:
• podejmowania lepszych decyzji na podstawie trendów, użytkowania i kosztów
generowanych przez środowisko druku;
• wydłużenia czasu nieprzerwanej pracy przez zapobieganie problemom;
• łatwego zarządzania i stałego doskonalenia floty komputerów i drukarek;
• optymalizacji floty pod kątem spełniania określonych potrzeb firmy;
• wydajniejszego zarządzania flotą i łatwiejszego dostępu do danych i analityki dzięki takim
rozwiązaniom, jak: HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights czy HP JetAdvantage
Insights.
Chroń swoją firmę
Bezpieczeństwo jest ważne dla każdej firmy. Nasilająca się cyberprzestępczość, złożone
zagadnienia związane ze zgodnością oraz zagrożenia wewnętrzne mogą prowadzić do dużych
strat finansowych. Firma HP może pomóc chronić przychody i renomę Twojej firmy za pomocą
najbardziej kompleksowych urządzeń, danych i zabezpieczeń dokumentów1.
Bezpieczeństwo, jakie zapewniają drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP, zabezpieczenia
HP JetAdvantage oraz usługi zarządzania drukiem HP mogą pomóc:
• poprawić bezpieczeństwo urządzeń za sprawą automatycznego wykrywania cyberataków
dzięki takim funkcjom, jak HP Sure Start, tworzenie listy dozwolonych kodów oprogramowania
układowego oraz wykrywanie włamań w czasie pracy;
• chronić poufne dane i dokumenty za pomocą szyfrowania danych, uwierzytelniania
użytkowników oraz drukowania na żądanie;
• zwiększyć bezpieczeństwo systemu za pomocą automatycznego monitoringu i tworzenia
raportów dotyczących zgodności, które śledzą incydenty związane z bezpieczeństwem;
• opracować spójną strategię zabezpieczeń druku i wdrożyć rozwiązania chroniące firmę zgodnie
z zaleceniami ekspertów HP z zakresu zabezpieczeń druku, którzy pomogą w dokonaniu oceny
środowiska w Twojej firmie.
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Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 772dn

Kolejna generacja urządzeń wielofunkcyjnych A3
HP wchodzi na rynek kopiarek z przełomowymi
technologiami, które pozwalają zarówno firmie
HP, jak i naszym partnerom, zapewniać klientom
doskonały poziom obsługi. Oferta urządzeń
formatu A3 nowej generacji obejmująca drukarki
i urządzenia wielofunkcyjne, technologie
LaserJet i PageWide oraz urządzenia kolorowe
i monochromatyczne, została opracowana
pod kątem zapewnienia jakości, niezawodności,
bezpieczeństwa i wsparcia nowej generacji.
Szybkość, łatwość obsługi i udoskonalona obsługa
papieru zapewniają większy komfort użytkowania,
pomagając w obniżaniu kosztów i maksymalizacji
nieprzerwanego czasu pracy urządzeń.

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Rozwój w miejscu pracy
Nie jest tajemnicą, że świat informatyki szybko ewoluuje za sprawą mobilności,
bezpieczeństwa technologii w chmurze i analityki danych. Jasne jest również to, że procesy
oparte na papierze ustępują łatwiej dostępnym i prostszym opcjom cyfrowym. Pracownicy
oczekują obecnie dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie, co jest ważne z punktu
widzenia produktywności, ale nie możne odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Dzięki
rozwiązaniom HP JetAdvantage usprawniającym przepływ pracy, skalowalnej, elastycznej
ofercie, innowacyjnej technologii urządzeń wielofunkcyjnych oraz globalnemu zasięgowi
usługi HP MPS możesz teraz wyjść naprzeciw tym potrzebom.
• Automatyzacja cyfrowego przepływu pracy dzięki łatwemu przechwytywaniu dokumentów,
cyfryzacji i wyodrębnianiu treści w ramach rozwiązań HP JetAdvantage Capture oraz
urządzeń wielofunkcyjnych HP Flow.
• Bezpieczne i wygodne drukowanie z urządzeń przenośnych za sprawą takich rozwiązań,
jak HP JetAdvantage Connect2.
• Spełniaj zmieniające się potrzeby Twojej firmy za pomocą skalowalnych,
elastycznych rozwiązań.
• Korzystaj z przełomowych parametrów pracy i niższych kosztów eksploatacji dzięki
technologiom nowej generacji w ofercie urządzeń formatu A3, która obejmuje technologię
HP PageWide oraz urządzenia wielofunkcyjne HP z funkcją proaktywnej konserwacji
i analityki zdalnej.
• Utwórz jeden punkt sprawozdawczości dla całej floty drukarek oraz zapewnij swojej firmie
stabilne wsparcie dla urządzeń HP i urządzeń innych marek, podpisując jedną globalną umowę.
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Jak usługi Managed Print Services
sprawdziły się w firmach

Firma Principal rozszerza zakres usług
HP MPS o nowe rozwiązania dla druku
Po pięciu latach od wdrożenia rozwiązań
HP MPS w Principal – czołowego dostawcy
usług finansowych na świecie – firma
postanowiła wykorzystać jeszcze więcej
rozwiązań w ramach zarządzania drukiem.
Celem było dalsze wzmocnienie
bezpieczeństwa dokumentów, zmniejszenie
zużycia zasobów, uproszczenie
procesu skanowania oraz ułatwienie
wprowadzenia nowej strategii dla biur
firmy w przyszłości.
Firma HP spełniła te potrzeby za pomocą
rozwiązań HP Access Control oraz
HP Capture and Route, które pomogły:
• chronić informacje poufne poprzez
automatyczne usuwanie plików z kolejki
zadań drukowania po upływie 24 godzin;
• zmniejszyć liczbę drukowanych stron
o ponad 4 miliony w stosunku do roku
poprzedzającego i nadal przekraczać
oczekiwania w zakresie oszczędności
rok po roku;

HP zapewnia prostotę, wydajność
i zrównoważony rozwój firmie ISS
ISS jest jedną z największych firm z branży
kompleksowej obsługi obiektów na świecie,
która zatrudnia 511 000 pracowników,
obsługuje 200 000 klientów i prowadzi
działalność w 77 krajach. W ofercie firmy
znajdują się takie usługi, jak: sprzątanie,
ochrona oraz zarządzanie obiektami. Dzięki
temu jej klienci mogą skoncentrować się na
swojej głównej działalności.
Aby zwiększyć wydajność w skali
globalnej, firma ISS wybrała usługi
HP MPS, co przełożyło się na:
• obniżenie kosztów druku do 35%;
• udoskonalenie działalności w skali
globalnej dzięki wykorzystaniu
danych dotyczących użytkowania
dostarczanych w ramach usług HP MPS;
• możliwość pracy i bezpiecznego
drukowania z dowolnego miejsca dzięki
funkcji uwierzytelniania na dowolnym
urządzeniu obsługiwanym przez HP.

• uprościć proces skanowania przez
zastosowanie uwierzytelniania za
pomocą kart identyfikacyjnych;
• umożliwić pracownikom pobieranie
zadań drukowania z kolejki
w dowolnym miejscu i czasie.

Kompleksowa obsługa
połączona z bogatym
doświadczeniem i wiedzą
Współpraca z HP w ramach zarządzania
drukiem nie ogranicza się do drukowania.
Nasze innowacyjne rozwiązania, oferta
skalowalnych urządzeń, oprogramowania
i usług oraz usługi analityki pomogą Twojej
firmie w uzyskaniu wymiernych rezultatów.
W połączeniu z naszym doświadczeniem
i kompleksową ofertą usług HP bez wątpienia
jest najlepszym partnerem w zakresie
zarządzania drukiem.
Rozwiązania
Kompleksowa oferta innowacji
technologicznych HP to bezpieczne,
wszechstronne rozwiązania dla
współpracujących z nami organizacji, w tym
uproszczone procesy i proaktywne
zabezpieczenia.
Skalowalność
Sprzęt, oprogramowanie i usługi oferowane
przez HP zapewniają elastyczność
i skalowalność, tak aby spełnić potrzeby
firm każdej wielkości, na całym świecie.
Analityka biznesowa
Informacje uzyskane za pomocą narzędzi
analityki biznesowej, strategiczne oceny
przeprowadzane z pomocą ekspertów
HP oraz analityka komputerów i druku
pozwalają podejmować właściwe decyzje.
Dowiedz się więcej na stronie

hp.com/go/MPS

Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.
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O bejmuje narzędzia w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń, danych i dokumentów od czołowych dostawców usług zarządzania drukiem. W oparciu
o przeprowadzony przez HP przegląd publicznie dostępnych informacji z okresu 2015–2016 na temat usług bezpieczeństwa, oprogramowania w dziedzinie
bezpieczeństwa i zarządzania oraz wbudowanych funkcji bezpieczeństwa konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Więcej informacji na stronie:
hp.com/go/MPSsecurityclaims lub hp.com/go/mps.

2

HP JetAdvantage Connect współpracuje z popularnymi urządzeniami przenośnymi. W przypadku urządzeń z systemem operacyjnym Android™,
Google Chrome™ lub Microsoft wymagana jest jednorazowa instalacja wtyczki. Szczegółowe informacje oraz listę obsługiwanych systemów
operacyjnych można znaleźć pod adresem hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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