HP Managed
Print Services
Leverera mätbara resultat genom förutsägbarhet
av skrivarparken, förbättrad säkerhet och skalbarhet
för en arbetsplats i förändring
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Oavsett om det handlar om att minska kostnaderna, balansera säkerhet och mobilitet, eller flytta
till och upprätthålla ett molnsystem kämpar dagens företag med en rad olika utmaningar när det
gäller att hantera sina utskriftsmiljöer.
HP Managed Print Services (MPS) tar hand om dessa utmaningar direkt med innovativa produkter,
tjänster och affärskunskaper som hjälper dig att inte bara skriva ut mer effektivt, utan även leverera
mätbara affärsresultat genom förutsägbara kostnader, bättre tillgänglighet och ökad säkerhet.
Med möjligheten att anpassa och skala upp för att passa dina unika behov, kan du tryggt utveckla
din arbetsplats genom strömlinjeformade processer och förbättrad produktivitet.

Säker MPS:
Mest omfattande
säkerhet för enheter,
data och dokument.1

Gör mer än bara skriva ut – få resultat
Vinn värdefulla insikter
Förutsägbarhet är avgörande för företag som har krav på sig att minska kostnaderna och
använda resurser på ett mer effektivt sätt. HP MPS ger kunderna affärsdata som bygger på
enhetsinformation och förebyggande analyser.
HP MPS ger dig specifika insiktslösningar, en integrerad portal för din skrivar- och datorpark
och företagsrecensioner med HP-experter så att du kan få den information du behöver för att:
• Fatta smartare beslut baserat på de trender, användning och kostnader som finns i skrivarmiljön
• Öka upptiden genom att förebygga problem innan de uppstår
• Enkelt hantera och kontinuerligt förbättra dator- och skrivarparken
• Optimera parken för att möta unika affärsbehov
• Hantera din park mer effektivt och dra nytta av att enklare få tillgång till data och analyser
med insiktslösningar som HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights och
HP JetAdvantage Insights

En undersökning av företag som
använder HP MPS visade på
genomsnittliga
kostnadsbesparingar på

Skydda din verksamhet
Säkerhet är en viktig fråga för alla företag. Dagens allt mer vanliga cyberbrott, komplicerade
efterlevnadsfrågor och interna hot kan alla leda till betydande ekonomiska förluster. HP kan
hjälpa till att skydda dina intäkter och ditt rykte med den mest omfattande säkerheten för
enheter, data och dokument.1

23 %

Säkerheten som levereras av HP-skrivare och multifunktionsskrivare (MFP), HP JetAdvantage
säkerhetslösningar och säkra HP Managed Print Services kan hjälpa dig med flera saker:

och där 76 % av deltagarna
rapporterade
besparingar på

upp till 30 %
av kostnaderna för driften av sin
skrivarpark under det senaste året.
– Quocirca, “Managed Print Serviceslandskapet, 2016”, juli 2016
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• Förbättra enhetssäkerheten genom att använda automatisk upptäckt av cyberattacker med
funktioner som HP Sure Start, vitlistning av skadlig programvara och intrångsupptäckt vid
användning
• Skydda känslig information och dokument genom att använda datakryptering, användarautentisering och pull printing-lösningar
• Förbättra säkerheten för ditt system med automatisk övervakning och efterlevnadsrapportering,
som spårar skrivarsäkerhetsincidenter
• Utveckla en sammanhängande skrivarsäkerhetsstrategi och implementera lösningar som
skyddar verksamheten med hjälp av rådgivning från HPs skrivarsäkerhetsexperter som kommer
att hjälpa till att utvärdera din miljö
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Nästa generations A3 MFP:er
HP är på väg in i kopiatorbranschen med
banbrytande teknik som gör det möjligt för HP
och våra partners att ge dig en överlägsen
kundupplevelse. Vår nästa generation A3-skrivare
– som inkluderar skrivare och MFP:er, LaserJet och
PageWide, färg och svartvitt – är konstruerad för
att leverera nästa generations kvalitet, tillförlitlighet,
säkerhet, och lösningssupport. Deras hastighet,
enkla användning och förbättrade pappershantering
skapar en bättre helhetsupplevelse som kommer
att hjälpa till att minska kostnaderna och öka
upptiden.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Förändra din arbetsplats
Det är ingen hemlighet att IT-landskapet förändras snabbt tack vare mobilitet, molnsäkerhet och
dataanalyser. Det är också tydligt att pappersbaserade processer alltmer försvinner till förmån
för ett mer lättillgängligt och strömlinjeformat digitalt alternativt. Anställda förväntar sig nu
att få tillgång till information var som helst, när som helst – ett krav som måste uppfyllas för
produktivitetens skull, men inte på bekostnad av säkerheten. Med kraftfulla HP JetAdvantagearbetsflödeslösningar, en skalbar och flexibel portfölj, innovativ MFP-teknik och en konsekvent
global leverans, kan HP MPS hjälpa dig att möta dessa behov.
• Automatisera digitala arbetsflöden med enkel dokumentregistrering, digitalisering och
innehållshämtning med HP JetAdvantage Capture-lösningar och HP Flow MFP:er
• Skriv ut från mobila enheter säkert och bekvämt med lösningar som HP JetAdvantage Connect2
• Möt dina skiftande behov med skalbara, anpassningsbara lösningar
• Upplev banbrytande prestanda och kostnad för ägande med nästa generations teknik
i A3-portföljen som innehåller HP PageWide-teknik och HP MFP:er med förebyggande
underhåll och fjärranalys
• Skapa ett enda övergripande ansvar för hela maskinparken och uppnå en konsekvent
supportupplevelse för HP och enheter av flera märken med ett enda globalt avtal
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Så här har HP Managed Print Services
fungerat för verkliga verksamheter

Principal utökar användningen av
HP MPS för nya utskriftslösningar
Fem år efter införandet av HPs MPSlösningar, vände sig Principal – ett ledande
globalt finansföretag – återigen till HP MPS
för ännu fler lösningar. Målet var att hjälpa
till att öka dokumentsäkerheten, minska
avfallet, förenkla skanning och underlätta
företagets nya ritning för det framtida
kontoret.
HP mötte dessa behov med HP Access
Control och HP Capture and Route, som
bidragit till följande:
• Skydda konfidentiell information genom
att automatiskt ta bort filer som har varit
vilande i utskriftskön i 24 timmar
• Minska utskrifterna med mer än 4 miljoner
sidor jämfört med föregående år, och
fortsätta att överträffa förväntade
besparingar jämfört med året innan
• Förenkla processen för att skanna papper
genom smartkortautentisering
• Möjliggöra för anställda att skriva ut
jobb från utskriftskön var som helst och
när som helst

HP skapar enkelhet, effektivitet och
hållbarhet för ISS
ISS, med 511 000 anställda, 200 000 kunder
och verksamhet i 77 länder, är en av
världens största leverantörer av
anläggningstjänster. De tar över aktiviteter
som städning, säkerhet, och anläggningsskötsel för att ge kunder möjlighet att
fokusera på sina kärnverksamheter.
För att öka sin egen globala affärseffektivitet, vände sig ISS till HP MPS vilket
resulterade i följande:
• Minskade utskriftskostnader med upp
till 35 %
• Skapade en kontinuerlig förbättring
på global nivå genom att utnyttja
användardata från HP MPS
• Möjliggjorde för anställda att arbeta var
som helst genom att låta dem autentisera
sig med valfri HP-enhet som stöds och
skriva ut säkert

Omfattande service
i kombination med hög
kompetens
Att samarbeta med HP, för att hantera
utskriftsmiljön, hjälper dig att göra mer än att
bara skriva ut. Våra innovativa lösningar,
skalbara portfölj med hårdvara, programvara
och tjänster och informativa dataanalyser
hjälpa ditt företag att leverera mätbara
resultat. Kombinera det med vår kompetens
och omfattande tjänsteutbud och det blir
tydligt att HP är den bästa partnern för
hanterade utskriftstjänster.
Lösningar
HPs omfattande utbud av tekniska
innovationer ger säkra, kompletta lösningar
för de organisationer vi samarbetar med,
inklusive strömlinjeformade processer och
proaktiv säkerhet.
Skalbarhet
HPs portfölj med hårdvara, programvara
och tjänster erbjuder flexibilitet och
skalbarhet för att möta kraven från företag
av alla storlekar var som helst i världen.
Affärskunskap
Information samlas in genom uppgiftsanalyser,
strategiska affärsgenomgångar med HPs
experter och dator- och skrivaranalys gör att
du kan känna dig säker på att du fattar rätt
beslut.
Läs mer på

hp.com/go/MPS

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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Omfattar säkerhetskapacitet för enheter, data och dokument hos ledande leverantörer av hanterad utskriftssäkerhet. Baserat på HPs genomgång av offentligt
tillgänglig information om säkerhetstjänster, programvara för säkerhet och hantering och inbyggda säkerhetsfunktioner i enheter hos konkurrerande
skrivare i klassen under 2015 och 2016. Mer information finns på hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps.
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HP JetAdvantage Connect fungerar med ledande mobila enheter. En engångsplugin måste installeras för enheter som använder operativsystemet Android™.
Mer information och en lista över operativsystem som stöds finns på hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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