HP Managed
Print Services

Brochura

Produzir resultados mensuráveis através da
previsibilidade do parque, segurança reforçada
e capacidade de expansão para um local
de trabalho em evolução
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Quer seja a redução dos custos, o equilíbrio da segurança e mobilidade ou a transição para
e manutenção de um sistema de nuvem, as empresas enfrentam hoje em dia uma série de
desafios quando se trata de gerir os seus ambientes de impressão.
Os HP Managed Print Services (HP MPS) respondem a estes desafios ao recorrer a
dispositivos inovadores, serviços e business intelligence que o ajudarão não apenas a
imprimir mais eficientemente, mas também a obter resultados comerciais mensuráveis
através de custos previsíveis, melhor tempo de atividade dos dispositivos e segurança
reforçada. Com a capacidade de poderem ser personalizados e expandidos para satisfazer
as suas necessidades únicas, você pode atualizar com confiança o seu local de trabalho
através de processos simplificados e uma melhor produtividade.

Serviços HP MPS:
A segurança mais
abrangente para
dispositivos, dados
e documentos.1

Faça mais do que imprimir. Obtenha resultados.
Tenha acesso a conhecimentos valiosos
A previsibilidade é importante para as empresas que estão sob pressão para reduzir custos e
utilizar recursos de um modo mais eficiente. Os HP MPS disponibilizam aos clientes dados de
business intelligence que se baseiam na informação do dispositivo e da análise preditiva.
Os HP MPS disponibilizam-lhe soluções de conhecimentos específicos, um portal integrado
para o seu parque de impressoras e PC, e análises de negócios com especialistas da HP, de
modo a poder ter os dados de que precisa para:
• Tomar decisões mais inteligentes baseadas nas tendências, utilização e custos do seu
ambiente de impressão.
• Aumentar o tempo de atividade ao evitar problemas antes de eles ocorrerem.
• Gerir facilmente e melhorar continuamente os seus parques de PC e impressoras.
• Otimizar o seu parque para satisfazer as suas necessidades profissionais únicas.
• Gerir o seu parque mais eficientemente e tirar partido do acesso mais fácil aos dados e da
análise através de soluções de conhecimentos como HP Device Control Center, HP Instant
Fleet Insights, e HP JetAdvantage Insights.

Um inquérito realizado a empresas
que recorrem aos HP MPS revelou
uma poupança de custos média de

23%
com 76% dos inquiridos a registar
poupanças

Proteja a sua empresa
A segurança é a maior preocupação de todas as empresas. A cibercriminalidade em
crescimento nos dias de hoje, as questões complicadas associadas à conformidade e as
ameaças internas podem resultar todas num avultado prejuízo financeiro. A HP pode ajudar
a proteger as suas receitas e reputação com a segurança mais abrangente para dispositivos,
dados e documentos.1
A segurança oferecida pelas impressoras e multifunções da HP, as soluções de segurança
HP JetAdvantage e os HP Secure Managed Print Services podem ajudar a:

de até 30%

• Melhorar a segurança do dispositivo através da deteção automática de ciberataques com
funcionalidades como HP Sure Start, lista de permissões de firmware e deteção de intrusões
durante o tempo de execução.

nos custos de operação do seu
parque de impressão no ano
passado.

• Proteger dados sensíveis e documentos através da encriptação de dados, autenticação
do utilizador e soluções de impressão pull printing.

– Quocirca, "Managed Print Services
Landscape, 2016" (julho de 2016)

• Desenvolver uma estratégia de segurança de impressão coerente e implementar soluções
para proteger a sua empresa graças à orientação dos especialistas em segurança de
impressão da HP, que ajudam a avaliar o seu ambiente de impressão.

• Reforçar a segurança do seu sistema com a monitorização automática e o relatório de
conformidade, que monitoriza os incidentes de segurança da impressora.
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Impressora multifunções HP PageWide Pro 772dn

A nova geração de impressoras multifunções A3
A HP está a entrar na indústria de fotocopiadoras
com tecnologias revolucionárias que permitem
à HP e aos nossos parceiros proporcionar-lhe
uma experiência de cliente superior. O portefólio
da nova geração de dispositivos A3 – que
inclui impressoras e multifunções, LaserJet e
PageWide, a cores ou monocromáticas – foi
concebido para oferecer qualidade, fiabilidade,
segurança e suporte de soluções da nova geração.
A sua velocidade, facilidade de uso e melhor
manuseamento do papel criam uma melhor
experiência a nível geral que ajudará a reduzir os
custos e a aumentar o seu tempo de atividade.

Impressora multifunções HP PageWide Pro 772zt

Impressora HP PageWide Pro 750dw

Atualize o seu local de trabalho
Não é segredo que o panorama das TI está em rápida mudança graças à mobilidade,
segurança de nuvem e análise de dados. É também óbvio que os processos com base em
papel estão a passar para segundo plano em prol de opções digitais simplificadas e de mais
fácil acesso. Os funcionários esperam agora ter acesso à informação em qualquer lugar e a
qualquer momento – uma exigência que tem de ser satisfeita para bem da produtividade,
mas não à custa da segurança. Com potentes soluções de fluxo de trabalho HP
JetAdvantage, um portefólio flexível e com capacidade de expansão, inovadora tecnologia
das impressoras multifunções e fornecimento de serviços a nível global consistente, os HP
MPS podem ajudá-lo a satisfazer essas necessidades.
• Automatize fluxos de trabalho com fácil captura de documentos, digitalização e extração de
conteúdo ao utilizar soluções HP JetAdvantage Capture e impressoras multifunções HP Flow
(com capacidades de fluxo de trabalho).
• Imprima a partir de dispositivos móveis, de forma prática e segura, com soluções como
HP JetAdvantage Connect.2
• Satisfaça as suas necessidades em mudança com soluções que podem ser expandidas e
personalizadas.
• Tire partido do revolucionário desempenho e custo de propriedade com tecnologia de nova
geração no portefólio de dispositivos A3 que inclui a tecnologia HP PageWide e as impressoras
multifunções HP com manutenção previsível e análise remota.
• Crie um ponto de responsabilização exclusivo para todo o seu parque de impressão e uma
experiência de suporte consistente para dispositivos da HP e de terceiros com um único
contrato global.
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Como os HP Managed Print Services
ajudaram empresas

A Principal expande a utilização dos HP
MPS para novas soluções de impressão
Cinco anos depois de implementar as
soluções HP MPS, a Principal – uma empresa
de serviços financeiros líder a nível mundial
– estava novamente à procura de mais
soluções HP MPS. O seu objetivo era reforçar
a segurança de documentos, reduzir o
desperdício, simplificar a digitalização e
facilitar o novo "modelo" de escritório da
empresa para o futuro.
A HP satisfez as suas necessidades com
HP Access Control e HP Capture and Route,
ajudando a:
• Proteger informação confidencial ao
apagar automaticamente ficheiros que
têm estado inativos na fila de espera de
impressão durante 24 horas.
• Reduzir a impressão em mais de 4 milhões
de páginas em relação ao ano anterior,
e continuar a exceder as poupanças
previstas ano após ano.
• Simplificar o processo de digitalização de
documentos em formato de papel através
da autenticação de distintivos/crachás/
cartões de identificação.
• Permitir aos funcionários extraírem os
seus trabalhos de impressão da fila de
impressão em qualquer lugar e a qualquer
momento.

A HP impulsiona a simplicidade, eficiência e
sustentabilidade para a ISS
Com 511 000 funcionários, 200 000
clientes e atividades em 77 países, a ISS é
um dos maiores fornecedores de serviços
do mundo. Eles encarregam-se de algumas
das suas atividades, tais como a limpeza,
segurança e gestão de instalações para
que os clientes possam concentrar-se nas
atividades principais das suas empresas.
Para aumentar a sua própria eficiência de
negócios a nível global, a ISS optou pelos
HP MPS, o que resultou no seguinte:
• Até menos 35% de custos de impressão.
• Melhoramento contínuo orquestrado numa
escala global ao tirar partido de dados de
utilização dos HP MPS.
• A possibilidade de os funcionários
poderem trabalhar em qualquer lugar, ao
ser-lhes permitido autenticarem-se em
qualquer dispositivo suportado pela HP e
imprimirem em segurança.

Serviço abrangente
combinado com
conhecimentos
especializados
Estabelecer uma parceria com a HP
para gerir o seu ambiente de impressão
vai ajudá-lo a fazer mais do que
apenas imprimir. As nossas soluções
inovadoras, o portefólio expansível
de hardware, software e serviços e a
análise de dados informativa ajudam
a sua empresa a produzir resultados
mensuráveis. Combine tal com os nossos
conhecimentos especializados e oferta
de serviços abrangentes e poderá ter a
certeza de que a HP é o melhor parceiro
para serviços de impressão geridos.
Soluções
A vasta gama da HP em termos de
inovações tecnológicas disponibiliza
soluções seguras e de ponta a ponta às
empresas com as quais estabelecemos
parceria, incluindo processos
simplificados e segurança proativa.
Capacidade de expansão
O portefólio de hardware, software e
serviços da HP oferece flexibilidade
e capacidade de expansão para
satisfazer os requisitos das empresas
de todas as dimensões e em qualquer
parte do mundo.
Business intelligence
A informação obtida através da análise
de dados, análises estratégicas de
negócios com especialistas da HP,
e análises de impressões e PC dá-lhe
a certeza de que está a tomar as
decisões certas.
Saiba mais em

hp.com/go/MPS

Subscrever atualizações
hp.com/go/getupdated

1 Inclui capacidades de segurança para dispositivos, dados e documentos disponibilizadas por fornecedores líderes de serviços de impressão geridos.
A afirmação é baseada na análise da HP de informações disponíveis publicamente de 2015 e 2016 relativamente a serviços de segurança, software de gestão
e de segurança, e funcionalidades de segurança incorporadas em impressoras concorrentes do mesmo segmento. Para saber mais informações, aceda a
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims ou www.hp.com/go/mps
2 O HP JetAdvantage Connect funciona com dispositivos móveis líderes. Um único plug-in deve ser instalado para dispositivos que executam o sistema
operativo Android™. Para consultar mais detalhes e a lista de sistemas operativos suportados, aceda a hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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