HP Managed
Print Services

Broşură

Obţineţi rezultate măsurabile prin
predictibilitatea flotei de imprimante, securitatea
îmbunătăţită şi scalabilitate, pentru un loc de
muncă în continuă evoluţie
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Indiferent dacă sunt orientate spre reducerea costurilor, echilibrarea securităţii şi mobilităţii
sau trecerea la un sistem cloud şi la întreţinerea acestuia, firmele din ziua de azi se
confruntă cu o varietate de provocări când se pune problema gestionării mediilor lor de
imprimare.
Serviciile de imprimare gestionată de la HP (Managed Print Services – MPS) abordează
în mod direct aceste provocări, cu dispozitive inovatoare, servicii şi informaţii legate de
afaceri care vă vor ajuta nu numai să imprimaţi mai eficient, dar şi să obţineţi rezultate
măsurabile, datorită costurilor predictibile, timpului mai bun de funcţionare neîntreruptă şi
securităţii îmbunătăţite. Prin posibilitatea de a particulariza şi de a scala conform cerinţelor
dumneavoastră unice, puteţi să vă dezvoltaţi cu încredere locul de muncă, graţie proceselor
eficientizate şi productivităţii ridicate.

Servicii MPS sigure:
Cea mai
cuprinzătoare
securitate pentru
dispozitive, date şi
documente.1

Nu doar imprimaţi – obţineţi rezultate
Beneficiaţi de perspective valoroase
Predictibilitatea este de maximă importanţă pentru firmele care sunt supuse presiunii de a
reduce costurile şi de a utiliza resursele mai eficient. Serviciile HP MPS furnizează clienţilor
date informative despre afacere, care se bazează pe informaţiile despre dispozitive şi pe
analizele predictive.
Serviciile HP MPS vă furnizează soluţii cu perspective specifice, un portal integrat pentru
flota dumneavoastră de imprimante şi de PC-uri, precum şi evaluări ale afacerii, cu experţii
HP, astfel încât să aveţi datele necesare pentru:
• A lua decizii mai inteligente bazate pe tendinţele, utilizarea şi costurile mediului
dumneavoastră de imprimare
• A creşte timpul de funcţionare neîntreruptă prin prevenirea problemelor înainte ca acestea să
apară
• A gestiona simplu şi a îmbunătăţi continuu flota de PC-uri şi de imprimante
• A vă optimiza flota pentru a îndeplini cerinţele unice de afaceri
• A vă gestiona flota mai eficient şi a beneficia de un acces mai simplu la date şi analize, cu
soluţii intuitive precum HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights şi
HP JetAdvantage Insights

Un studiu al firmelor care utilizează
HP MPS a indicat economii
medii de costuri de

23%,
76% dintre respondenţi raportând
economii de

până la 30%
la costul de exploatare a flotei de
imprimante în anul precedent.
– Quocirca, „Peisajul serviciilor de imprimare
gestionată, 2016”, iulie 2016

Protejaţi-vă afacerea
Securitatea este o preocupare majoră pentru toate firmele. Infracţiunile cibernetice din ziua
de azi, în continuă creştere, probleme complexe de conformitate şi ameninţările interne,
pot duce la importante pierderi financiare. HP vă poate ajuta să vă protejaţi veniturile şi
reputaţia, cu cea mai cuprinzătoare securitate pentru dispozitive, date şi documente.1
Securitatea asigurată de imprimantele şi echipamentele HP MFP, de soluţiile de securitate HP
JetAdvantage şi de serviciile sigure de imprimare gestionată vă pot ajuta:
• Să îmbunătăţiţi securitatea dispozitivelor utilizând detectarea automată a atacurilor
cibernetice, cu caracteristici precum HP Sure Start, liste de acces permis pentru firmware şi
detectarea intruziunilor în timpul execuţiei
• Să protejaţi datele sensibile şi documentele, utilizând criptarea datelor, autentificarea
utilizatorilor şi soluţiile de imprimare prin distribuire
• Să sporiţi securitatea sistemelor prin monitorizarea şi raportarea conformităţii în mod
automat, prin care se urmăresc incidentele de securitate ale imprimantelor
• Să dezvoltaţi o strategie coezivă de securitate a imprimării şi să implementaţi soluţii pentru
a vă proteja afacerea, graţie recomandărilor experţilor HP în securitatea imprimării, care vă vor
ajuta să vă evaluaţi mediul

Broşură | HP Managed Print Services

HP PageWide Pro MFP 772dn

Următoarea generaţie de echipamente MFP A3
HP intră în industria copiatoarelor cu tehnologii
avansate, care permit companiei HP şi
partenerilor noştri să furnizeze o experienţă
superioară clienților. Portofoliul nostru A3 de
generaţie următoare – care include imprimante
şi echipamente MFP, LaserJet şi PageWide, color
şi monocrome – este proiectat pentru a furniza
niveluri ridicate de calitate, fiabilitate, securitate şi
asistenţă prin soluţii. Caracteristici precum viteza,
simplitatea în utilizare şi manevrarea îmbunătăţită
a hârtiei, creează o experienţă generală mai bună,
care vă va ajuta să reduceţi costurile şi să măriţi
durata de funcţionare neîntreruptă a acestor
echipamente.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Dezvoltaţi-vă locul de muncă
Nu este niciun secret că peisajul IT se modifică rapid graţie mobilităţii, securităţii mediului
cloud şi analizelor datelor. Este clar, de asemenea, că procesele care se bazează pe hârtie
sunt puse pe plan secundar, în comparaţie cu opţiunile digitale, care sunt mai uşor accesibile
şi eficientizate. În prezent, angajaţii se aşteaptă să aibă acces la informaţii oriunde şi oricând
– o cerinţă care trebuie îndeplinită în beneficiul productivităţii, dar nu la costul securităţii.
Cu puternicele soluţii HP JetAdvantage pentru fluxuri de lucru, cu un portofoliu scalabil şi
flexibil, cu tehnologia MFP inovatoare şi cu livrările constante la nivel global, serviciile HP
MPS vă pot ajuta să vă îndepliniţi cerinţele.
• Automatizaţi fluxurile de lucru digitale, cu captura simplă a documentelor, precum şi
cu digitizarea şi extragerea de conţinut, utilizând soluţiile HP JetAdvantage Capture şi
echipamentele HP Flow MFP
• Imprimaţi de la dispozitivele mobile, sigur şi convenabil, cu soluţii precum
HP JetAdvantage Connect2
• Îndepliniţi-vă cerinţele în continuă schimbare, utilizând soluţiile scalabile şi personalizabile
• Bucuraţi-vă de performanţe superioare şi de costuri de proprietate reduse, cu tehnologia de
generaţie următoare din portofoliul A3, care include tehnologie HP PageWide şi echipamente
MFP de la HP, cu întreţinere predictivă şi analize de la distanţă
• Creaţi un singur punct de responsabilitate pentru întreaga flotă de imprimante şi o
experienţă consistentă de asistenţă pentru dispozitivele de la HP şi de la alţi furnizori, cu un
singur contract global
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Cum au funcţionat serviciile HP Managed Print Services
pentru firmele reale

Compania Principal extinde utilizarea
serviciilor
HP MPS pentru noi soluţii de imprimare
La cinci ani după implementarea soluţiilor
HP MPS, Principal – o companie de top
specializată în servicii financiare globale
– şi-a îndreptat din nou atenţia către HP
MPS, pentru şi mai multe soluţii. Obiectivul
lor era să îmbunătatească securitatea
documentelor, să reducă risipa, să
simplifice scanarea şi să faciliteze planul
noilor operatii de printare si copiere la
birou, pentru viitor.
HP le-a îndeplinit cerinţele cu soluţiile HP
Access Control şi HP Capture and Route,
ajutându-i:
• Să protejeze informaţiile confidenţiale prin
ştergerea automată a fişierelor care au fost
inactive în istoricul de imprimare timp de
24 de ore
• Să reducă imprimarea cu peste 4 milioane
de pagini faţă de anul precedent şi să
continue să depăşească economiile
anticipate,
an de an
• Să simplifice procesul de scanare a hârtiilor,
prin intermediul autentificării cu ecusoane
• Să ofere angajaţilor o modalitate de a
imprima oriunde şi oricând lucrările din
istoricul de imprimare

HP facilitează simplitatea, eficienţa şi
sustenabilitatea pentru ISS
Cu 511.000 de angajaţi, 200.000 de clienţi
şi activităţi în 77 de ţări, ISS este unul
dintre cei mai mari furnizori de servicii de
facilitare din lume. Compania preia unele
activităţi precum curățarea, securitatea şi
administrarea echipamentelor, pentru a
permite clienţilor să se concentreze asupra
activităţilor lor principale.
Pentru a creşte eficienţa afacerii sale
globale, compania ISS a ales soluţiile HP
MPS, care s-au materializat în:
• Costuri de imprimare reduse cu până la
35%
• Îmbunătăţire continuă la scară globală,
prin valorificarea datelor despre utilizare,
furnizate de HP MPS
• Posibilitatea ca angajaţii să lucreze oriunde,
permiţându-le să se autentifice pe orice
dispozitiv HP acceptat şi să imprime în
siguranţă

Serviciu cuprinzător,
combinat cu cunoştinţe
aprofundate
Colaborarea în parteneriat cu HP pentru
a gestiona mediul de imprimare vă ajută
să faceţi mai mult decât să imprimaţi.
Soluţiile noastre inovatoare, portofoliul
scalabil de hardware, software şi servicii,
precum şi analizele datelor informative
ajută firma dumneavoastră să obţină
rezultate măsurabile. Combinaţi toate
acestea cu expertiza noastră şi cu oferta
cuprinzătoare de servicii şi este clar că
HP este cel mai bun partener pentru
serviciile de imprimare gestionată.
Soluţii
Gama cuprinzătoare de inovaţii
tehnologice ale companiei HP
furnizează soluţii complete şi
sigure organizaţiilor cu care lucrăm
în parteneriat, inclusiv procese
eficientizate şi securitate proactivă.
Scalare
Portofoliul de hardware, software
şi servicii al companiei HP oferă
flexibilitate şi scalabilitate, pentru a
îndeplini cerinţele firmelor de toate
dimensiunile, din orice parte a lumii.
Informaţii de afaceri
Informaţiile colectate prin intermediul
analizelor de date, evaluărilor
strategice ale afacerii cu experţii HP
şi ale datelor analitice despre PC-uri
şi imprimante vă oferă sentimentul
încrederii că luaţi deciziile corecte.
Aflaţi mai multe la

hp.com/go/MPS

Înregistraţi-vă pentru actualizări
hp.com/go/getupdated

1 Include caracteristici de securitate a dispozitivelor, datelor şi documentelor, asigurate de principalii furnizori de servicii de imprimare gestionată. Pe baza
analizei efectuate de compania HP asupra informaţiilor disponibile în mod public, în 2015-2016, despre serviciile de securitate, software-ul de securitate şi
de gestionare şi caracteristicile de securitate încorporate ale imprimantelor sale competitive din această clasă. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims sau www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect funcţionează cu dispozitive mobile de top. Pentru dispozitivele care funcţionează cu sistemul de operare Android™, trebuie
instalat un plug-in cu instalare unică. Pentru detalii şi o listă cu sistemele de operare acceptate, consultaţi hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de
faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru
omisiunile din documentul de faţă.
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