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Dosahujte merateľné výsledky
prostredníctvom predvídateľnosti, zvýšeného
zabezpečenia a škálovateľnosti zariadení
pre rozvíjajúce sa pracovisko
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Dnešné podniky zápasia so širokou škálou výziev, ktoré súvisia so spravovaním
ich tlačového prostredia. Medzi tieto výzvy patrí znižovanie nákladov, vyvažovanie
zabezpečenia a mobility, prechod na cloudový systém alebo jeho údržba a mnohé ďalšie.
HP Managed Print Services (MPS) na tieto výzvy odpovedá prostredníctvom inovatívnych
zariadení, služieb a analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu nielen tlačiť efektívnejšie,
ale aj dosahovať merateľné podnikateľské výsledky prostredníctvom predvídateľných
nákladov, lepšej prevádzkyschopnosti a zvýšeného zabezpečenia. Keď dokážete funkcie
prispôsobovať a rozširovať tak, aby zodpovedali vašim jedinečným potrebám, môžete
prostredníctvom zjednodušených procesov a zvýšenej produktivity bezproblémovo rozvíjať
svoje pracovisko.

Zabezpečené služby
MPS:
Najkomplexnejšie
zabezpečenie
zariadení, dát
a dokumentov.1

Neuspokojte sa len s tlačou – dosahujte výsledky
Získajte cenný prehľad
Predvídateľnosť je kľúčová pre podniky, ktoré sú pod tlakom, aby znižovali náklady
a využívali zdroje efektívnejšie. HP MPS poskytuje klientom analytické dáta, ktoré sú
založené na informáciách zo zariadenia a na prediktívnych analýzach.
HP MPS vám poskytuje špecifické riešenia, ktoré zlepšia váš prehľad, integrovaný portál
pre vaše tlačové a počítačové portfólio a podnikové konzultácie s expertmi spoločnosti HP.
Vďaka tomu získate dáta, ktoré potrebujete na:
• prijímanie inteligentnejších rozhodnutí na základe trendov, používania a nákladov vášho
tlačového prostredia;
• zvýšenie prevádzkyschopnosti pomocou predchádzania problémom;
• jednoduché spravovanie a nepretržité vylepšovanie vášho počítačového a tlačového
portfólia;
• optimalizáciu svojho portfólia, aby ste mohli napĺňať svoje obchodné potreby;
• spravovanie svojho portfólia efektívnejšie a využívanie jednoduchšieho prístupu k dátam
a analytickým nástrojom s riešeniami, ako je napríklad HP Device Control Center, HP Instant
Fleet Insights a HP JetAdvantage Insights.

Prieskum v spoločnostiach
využívajúcich služby HP MPS
ukazuje priemernú
úsporu nákladov

23 %.
76 % respondentov dokonca
potvrdilo
úsporu

až 30 %
z nákladov na prevádzku tlačového
portfólia za minulý rok.
—Quocirca, Managed Print Services
Landscape (Prostredie spravovaných
tlačových služieb), 2016, júl 2016

Chráňte svoje podnikanie
Zabezpečenie je dôležité všetky podniky. Narastajúca miera kybernetickej kriminality,
komplikované problémy dodržiavania predpisov a vnútorné hrozby môžu mať za následok
výrazné finančné straty. Spoločnosť HP vám ponúka pomoc pri ochrane vašich príjmov
a dobrého mena s najkomplexnejším zabezpečením zariadení, dát a dokumentov.1
Zabezpečenie, ktoré poskytujú štandardné a multifunkčné tlačiarne HP, riešenie
zabezpečenia HP JetAdvantage a služby Secure Managed Print Services vám môžu pomôcť:
• zlepšiť zabezpečenie zariadenia pomocou automatickej detekcie kybernetických útokov
s funkciami, ako je napríklad HP Sure Start, overovanie vstupných dát firmvéru a zisťovanie
neoprávnených vniknutí počas prevádzky;
• ochrániť citlivé dáta a dokumenty pomocou šifrovania dát, overovania používateľov a riešení
tlače na vyžiadanie;
• vylepšiť zabezpečenie vašich systémov pomocou automatizovaného monitorovania
a hlásenia dodržiavania predpisov, ktoré sleduje incidenty súvisiace s narušením
zabezpečenia tlačiarne;
• vyvinúť ucelenú stratégiu zabezpečenia tlače a implementovať riešenia, ktoré budú chrániť
vaše podnikanie vďaka poradenstvu od odborníkov spoločnosti HP na zabezpečenie tlače,
ktorí vám pomôžu posúdiť vaše prostredie.
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Nová generácia multifunkčných zariadení A3
Spoločnosť HP vstupuje na trh kopírok so svojimi
prelomovými technológiami, ktoré umožňujú jej
i partnerom poskytovať zákazníkom špičkové
možnosti. Naše portfólio A3 novej generácie,
ktoré zahŕňa tlačiarne a multifunkčné zariadenia,
tlačiarne LaserJet a PageWide, ako aj farebné
a čiernobiele tlačiarne, je navrhnuté tak, aby
poskytovalo kvalitu, spoľahlivosť, zabezpečenie
a podporu riešení novej generácie. Ich rýchlosť,
jednoduchosť používania a vylepšená manipulácia
s papierom poskytuje lepšie možnosti, ktoré
umožňujú znižovať náklady a predlžovať čas
prevádzky.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Rozvíjajte svoje pracovisko
Nie je tajomstvom, že prostredie IT sa rýchlo mení vďaka mobilite, cloudovému zabezpečeniu
a analýze dát. Je tiež jasné, že papierové procesy sa dostávajú do úzadia v porovnaní
s jednoduchšie dostupnými a plynulejšími možnosťami digitalizácie. Zamestnanci
v súčasnosti vyžadujú, aby mali prístup k dátam kdekoľvek a kedykoľvek. Túto požiadavku
je potrebné splniť z dôvodu zvyšovania produktivity, ale nie na úkor zabezpečenia.
S výkonnými riešeniami pracovných postupov HP JetAdvantage, škálovateľným a flexibilným
portfóliom, inovatívnou technológiou multifunkčných zariadení a konzistentnou
celosvetovou dodávkou riešení vám služby HP MPS poskytnú pomoc pri napĺňaní týchto
potrieb.
• Automatizujte digitálne pracovné postupy pomocou jednoduchého zaznamenávania
dokumentov, digitalizácie a extrakcie obsahu s riešeniami HP JetAdvantage Capture
a s multifunkčnými zariadeniami HP Flow
• Tlačte z mobilných zariadení bezpečne a pohodlne vďaka riešeniam ako
HP JetAdvantage Connect2
• Napĺňajte meniace sa potreby pomocou škálovateľných a prispôsobených riešení
• Zažite prelomový výkon a nízke náklady vlastníctva vďaka technológii budúcej generácie
v portfóliu A3, ktoré obsahuje technológiu HP PageWide a multifunkčné zariadenia HP
s prediktívnou údržbou a analýzou na diaľku
• Vytvorte jedno centrálne miesto pre celé svoje tlačové portfólio a získajte konzistentnú
podporu pre zariadenia HP a iných dodávateľov pomocou jedinej globálnej zmluvy
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Ako služby HP Managed Print Services
reálne pomohli spoločnostiam

Spoločnosť Principal rozšírila používanie
služieb HP MPS na nové tlačové riešenia
Päť rokov po implementácií riešení
HP MPS sa spoločnosť Principal, ktorá
je vedúcou spoločnosťou v oblasti
globálnych finančných služieb, opäť
obrátila na HP MPS, aby získala ďalšie
riešenia. Spoločnosť potrebovala zvýšiť
zabezpečenie dokumentov, znížiť odpad,
zjednodušiť skenovanie a vytvoriť plán
pracoviska do budúcnosti.

HP prináša jednoduchosť, efektívnosť
a udržateľnosť pre spoločnosť ISS
Spoločnosť ISS jednou z najväčších
svetových spoločností poskytujúcich
správu budov. Má 511 000 zamestnancov,
200 000 zákazníkov a aktivity v 77
krajinách. Spoločnosť ISS poskytuje služby,
ako napríklad upratovanie, zabezpečenie
a riadenie budov, vďaka čomu sa môžu
jej zákazníci sústrediť na svoje hlavné
podnikateľské aktivity.

Spoločnosť HP naplnila jej potreby
pomocou riešení HP Access Control a HP
Capture and Route, ktoré umožnili:

Keďže spoločnosť ISS chcela zvýšiť svoju
vlastnú globálnu efektívnosť, obrátila sa na
HP MPS a dosiahla:

• chrániť dôverné informácie automatickým
odstránením súborov, ktoré boli neaktívne
v tlačovom fronte
24 hodín;

• zníženie nákladov na tlač až o 35 %;

• znížiť tlač o viac ako 4 milióny strán
v porovnaní s predchádzajúcim rokom
a naďalej prekračovať očakávané úspory
na medziročnej báze;

• možnosť, aby zamestnanci mohli
pracovať z ľubovoľného miesta pomocou
overenia svojej identity na ľubovoľnom
podporovanom zariadení HP a bezpečne
tlačiť.

• zjednodušiť proces skenovania papierov
prostredníctvom autorizácie preukazov;
• poskytovať zamestnancom možnosť
výstupu ich tlačových úloh z tlačového
frontu kdekoľvek a kedykoľvek.

• plánované nepretržité zlepšovanie na
globálnej úrovni pomocou dát o používaní
z riešenia HP MPS;

Komplexné služby
spojené s hlbokými
odbornými znalosťami
Partnerstvo so spoločnosťou HP pri
spravovaní tlačového prostredia vám
pomôže vykonávať viac než len tlač.
Naše inovatívne riešenia, škálovateľné
portfólio hardvéru, softvéru a služieb
a užitočné analýzy dát pomôžu vášmu
podnikaniu prinášať merateľné výsledky.
Keď skombinujete naše odborné
znalosti s komplexnou ponukou služieb,
je jasné, že HP je najlepší partner pre
spravované tlačové služby.
Riešenia
Komplexná škála technologických
inovácií spoločnosti HP poskytuje
zabezpečené komplexné riešenia
pre partnerské organizácie vrátane
plynulejších procesov a proaktívneho
zabezpečenia.
Škálovanie
Portfólio hardvéru, softvéru a služieb
spoločnosti HP ponúka flexibilitu
a škálovateľnosť, vďaka ktorým je
možné napĺňať požiadavky podnikov
všetkých veľkostí kdekoľvek na svete.
Analytické nástroje
Informácie zozbierané pomocou
analýzy dát, strategických podnikových
konzultácií s expertmi spoločnosti HP
a analýzy počítačov a tlače vám dodajú
istotu, že robíte správne rozhodnutia.
Ďalšie informácie nájdete na stránke

hp.com/go/MPS

Registrácia na príjem noviniek
hp.com/go/getupdated

1 Zahŕňa možnosti zabezpečenia zariadenia, dát a dokumentov od popredných poskytovateľov spravovaných tlačových služieb. Na základe prieskumu
spoločnosti HP z rokov 2015 a 2016 týkajúceho sa služieb zabezpečenia, softvéru na zabezpečenie a správu a funkcií zabezpečenia integrovaných
v konkurenčných tlačiarňach danej triedy. Ďalšie informácie nájdete na stránke:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims alebo www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect funguje v popredných mobilných zariadeniach. V zariadeniach s operačným systémom Android™ je nutné nainštalovať
jednorazový doplnok. Podrobnosti a zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na stránke hp.com/go/JetAdvantageConnect.
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými
zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu
s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu
zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.
4AA6-4255SKE, november 2016

