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Filo genelinde öngörülebilirlik, daha iyi
güvenlik ve işyerinizin dönüşümünü sağlayan
ölçeklenebilirlik özellikleri sayesinde
ölçülebilir sonuçlar ortaya koyun
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Günümüzün işletmeleri, ister maliyetleri azaltmak, ister güvenlik ve taşınabilirliği
dengelemek ya da bir bulut sistemine geçiş yapıp bu sistemi sürdürmek söz konusu olsun,
baskı ortamlarının yönetimi alanında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.
HP Yönetilen Baskı Hizmetleri (MPS); yalnızca daha verimli baskı yapmanızı sağlamakla
kalmayıp öngörülebilir maliyetler, daha uzun çalışma süresi ve daha iyi güvenlik olanağı
sunan yenilikçi aygıtlar, hizmetler ve iş zekasıyla bu zorlukları doğrudan çözer. İşletmenizin
kendine özgü ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirme ve ölçeklendirme imkanı sayesinde
standart işlemler ve gelişmiş üretkenlikle iş yerinizi güven içinde dönüştürebilirsiniz.

Güvenli MPS:
En kapsamlı aygıt,
veri ve belge
güvenliği.1

Baskıdan daha fazlasını yapın—sonuca ulaşın
Değerli bilgiler kazanın
Maliyetleri azaltma ve kaynakları daha verimli kullanma baskısı altındaki işletmeler için
öngörülebilirlik çok önemlidir. HP MPS, müşterilere aygıt bilgilerine ve öngörüsel analitiğe
dayanan iş zekası sunar.
HP MPS, size özel bilgiler sunan çözümler, yazıcı ve bilgisayar filonuz için tümleşik bir portal
ve HP uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemeler sunar; böylece sahip olduğunuz
bilgilerle:
• Baskı ortamınızdaki eğilimlere, kullanıma ve maliyetlere dayanan daha akıllı kararlar
verebilirsiniz
• Sorunları ortaya çıkmadan önce önleyerek çalışma süresini uzatabilirsiniz
• Bilgisayar ve yazıcı ortamlarınızı kolayca yönetebilir ve sürekli olarak iyileştirebilirsiniz
• İşletmenizin kendine özgü ihtiyaçlarına göre filonuzu optimize edebilirsiniz

HP MPS kullanan işletmelerle
yapılan bir anket ortalama

%23 oranında
maliyetten tasarruf
edildiğini ortaya koymuştur ve
ankete katılanların %76’sı geçen yıl
filolarını çalıştırırken

%30’a varan
oranda tasarruf
elde ettiklerini belirtmiştir.
—Quocirca, “Yönetilen Baskı Hizmetleri
Ortamı, 2016”, Temmuz 2016

• Filonuzu daha verimli yönetebilirsiniz ve HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights
ve HP JetAdvantage Insights gibi bilgiye dayalı çözümler şle sunulan daha kolay veri erişimi ve
analitikten yararlanabilirsiniz
İşletmenizi koruyun
Güvenlik, tüm işletmeler için önemli bir endişe kaynağıdır. Günümüzde giderek artan siber
suçlar, karmaşık uyumluluk konuları ve dahili tehditler büyük mali kayıplara neden olabilir.
HP, sunduğu en kapsamlı aygıt, veri ve belge güvenliği sayesinde gelirinizi ve itibarınızı
korumanızı sağlayabilir.1
HP yazıcılar ve MFP’lerin sunduğu güvenlik özellikleri, HP JetAdvantage güvenlik çözümleri
ve Güvenli Yönetilen Baskı Hizmetleri:
• HP Sure Start, ürün yazılımlarını beyaz listeye alma ve çalışma sırasında müdahale algılama
gibi özellikler sayesinde siber saldırıları otomatik olarak algılayarak aygıt güvenliğini artırır
• Veri şifreleme, kullanıcı kimlik doğrulaması ve kimlik doğrulamalı baskı özelliklerini kullanarak
hassas verileri ve belgeleri korur
• Yazıcıdaki güvenlik olaylarını izleyen otomatik izleme ve uyum raporları sayesinde sisteminizi
daha güvenli hale getirir
• Ortamınızı değerlendirmenize yardımcı olan HP baskı güvenliği uzmanlarının sunduğu
yönlendirme sayesinde kapsamlı bir baskı güvenliği stratejisi geliştirin ve işletmenizi
koruyan çözümler uygulayın
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Yeni nesil A3 yazıcılar
HP, fotokopi sektörüne HP ve iş ortaklarımızın size
üstün bir müşteri deneyimi sunmasına olanak
veren yenilikçi teknolojilerle giriyor. LaserJet ve
PageWide, renkli ve siyah beyaz Yazıcı ve MFP’ler
içeren yeni nesil A3 portföyümüz yeni nesil
kalite, güvenilirlik, güvenlik ve çözüm desteği
sunmak üzere geliştirilmiştir. Bu aygıtların yüksek
hızları, kullanım kolaylığı ve gelişmiş kağıt işleme
özellikleri maliyetlerinizi düşürürken çalışma
sürenizi uzatan genel bir deneyim sunar.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

İşyerinizi dönüştürün
Taşınabilirlik, bulut güvenliği ve veri analitiği sayesinde BT ortamının değiştiği ortadadır.
Kağıt tabanlı işlemlerin yerini daha erişilebilir ve standartlaştırılmış dijital seçeneklere
bıraktığı bir gerçektir. Çalışanlar, artık her yerde ve her zaman bilgi erişimine sahip olmayı
bekliyor ve bu beklentinin üretkenliği artırmak için güvenlikten ödün vermeden karşılanması
gerekiyor. HP MPS güçlü HP JetAdvantage iş akışı çözümleriyle, ölçeklenebilir, esnek bir
portföyle, yenilikçi MFP teknolojisiyle ve küresel ölçekte istikrarlı sunumla tüm bu ihtiyaçları
karşılamanıza yardımcı olabilir.
• HP JetAdvantage Capture çözümleri ve HP Flow MFP’leri kullanarak kolay belge yakalama,
dijitalleştirme ve içerik ayıklama özellikleri sayesinde dijital iş akışlarını otomatikleştirin
• HP JetAdvantage Connect gibi çözümlerle mobil aygıtlardan güvenli ve kolay
baskı alın2
• Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çözümlerle değişen ihtiyaçlarınızı karşılayın
• HP PageWide Teknolojisi'ni içeren A3 portföyünün yeni nesil teknolojisi ve öngörülebilir bakım
ve uzaktan analitik sunan HP MFP’ler ile çığır açıcı performans ve sahip olma maliyeti elde
edin
• Tüm baskı filonuz için tek noktadan hesap verebilirliğin yanı sıra HP aygıtları ve çok tedarikçili
aygıtlar için tek bir küresel sözleşmeyle tutarlı bir destek deneyimi elde edin
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HP Yönetilen Baskı Hizmetleri
gerçek işletmelerde nasıl işe yaradı

Principal şirketi, HP MPS kullanımını
artırarak yeni baskı çözümleri sunuyor
Önde gelen bir küresel finansal hizmetler
şirketi olan Principal, HP MPS çözümlerini
uygulamaya aldıktan beş yıl sonra daha
fazla çözüm için yine HP MPS’ye başvurmak
istiyordu. Şirketin hedefleri arasında
belge güvenliğini artırmak, atık miktarını
azaltmak, taramayı basitleştirmek
ve şirketin geleceğe yönelik yeni ofis
“tasarımını” kolaylaştırmak bulunuyordu.
HP Access Control ve HP Capture and
Route ile şirketin ihtiyaçlarını karşılayan HP
şirkete şu şekilde yardımcı oldu:
• 24 saat boyunca baskı kuyruğunda
bekleyen dosyaları otomatik olarak silerek
gizli bilgileri korumasını sağladı
• Baskı miktarını önceki yıla göre 4 milyon
sayfadan daha fazla azaltmasına ve
beklenen tasarruf miktarını önceki yılın
aynı dönemine göre daha da artırmasına
yardımcı oldu
• Yaka kartıyla kimlik doğrulama sayesinde
kağıtları tarama işlemini basitleştirmesini
sağladı
• Çalışanların baskı kuyruğundaki işleri
istedikleri zaman, istedikleri yerden
basmasına olanak veren bir yol sunarak
çalışanların işini kolaylaştırdı

HP, ISS için basitlik, verimlilik ve
sürdürülebilirliği artırdı
511.000 çalışanı, 200.000 müşterisiyle
77 ülkede faaliyet gösteren ISS dünyanın
en büyük hizmet tedarikçilerinden biridir.
Temizlik, güvenlik ve tesis yönetimi gibi
faaliyetleri üstlenen şirket, müşterilerinin
kendi temel işlerine odaklanmasına imkan
verir.
Küresel ticari verimliliğini artırmak isteyen
ISS, HP MPS’yi tercih ederek:
• Baskı maliyetlerinde %35’e varan azalma
kaydetti
• HP MPS’nin sağladığı kullanım verilerinden
yararlanarak küresel ölçekte sürekli
iyileştirme elde etti
• Çalışanların desteklenen HP aygıtlarında
kimlik doğrulaması yoluyla güvenli bir
şekilde baskı yapmasına olanak vererek
istedikleri yerde çalışmalarına olanak tanıdı

Kapsamlı hizmetler
derinlemesine
deneyimlerle bir
araya geliyor
Baskı ortamınızı yönetmek için HP ile
iş ortaklığı yapmak sadece basmaktan
daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
Yenilikçi çözümlerimiz; donanım, yazılım
ve hizmetlerden oluşan ölçeklenebilir
portföyümüz ve bilgilendirici veri
analitiği işletmenizin ölçülebilir sonuçlar
sunmasını sağlar. Tüm bunların
yanı sıra deneyimimiz ve kapsamlı
hizmet teklifimiz de göz önünde
bulundurulduğunda HP’nin yönetilen
baskı hizmetleri için en iyi iş ortağı
olduğu çok açıktır.
Çözümler
HP’nin sunduğu çok sayıdaki
teknolojik yenilik iş ortaklığı yaptığımız
kuruluşlara standartlaştırılmış süreçler
ve proaktif güvenlik dahil olmak üzere
güvenli, uçtan uca çözümler sunar.
Ölçek
HP’nin donanım, yazılım ve hizmet
tekliflerinden oluşan portföyü
dünyanın her yerinde farklı
büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarını
karşılayan esneklik ve ölçeklenebilirlik
sunar.
İş zekası
Veri analitiği, HP uzmanları tarafından
yapılan stratejik iş incelemeleri
ve bilgisayar ve baskı analitiği ile
doğru kararları verdiğinizden emin
olabilirsiniz.
Daha fazla bilgi:

hp.com/go/MPS

Güncelleştirmeler için kaydolun
hp.com/go/getupdated

1. Önde gelen yönetilen baskı hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulan aygıt, veri ve belge güvenliği özellikleri içerir. Aynı sınıftaki rakip yazıcıların güvenlik
hizmetleri, güvenlik ve yönetim yazılımları ve aygıta yerleşik güvenlik özellikleri hakkında 2015-2016 yılları için kamuya açık bilgiler üzerinde HP tarafından
yapılan değerlendirmeye dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims veya www.hp.com/go/mps
2 HP JetAdvantage Connect önde gelen mobil aygıtlarla çalışır. Android™ işletim sistemi yüklü aygıtlara tek seferliğine bir eklenti yüklenmesi gerekir.
Ayrıntılar ve desteklenen işletim sistemlerinin listesi için bkz. hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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