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Вимірні результати завдяки прогнозуванню
показників парку, покращеному захисту
та можливості масштабування для бізнесу,
що розвивається
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Сьогодні перед компаніями постають різноманітні проблеми, пов’язані з організацією
друку та керуванням ним: це й скорочення витрат, і балансування захисту та
мобільності, і перехід на хмарну систему чи її обслуговування.
Служба із зовнішнього керування друком HP Managed Print Services (MPS) пропонує
безпосереднє розв’язання цих проблем за допомогою інноваційних пристроїв,
послуг та бізнес-аналітики, які не лише підвищують ефективність друку, а й
дають можливість досягти вимірних результатів комерційної діяльності завдяки
прогнозуванню витрат, зменшенню простоїв та покращенню захисту. Можливість
налаштування та масштабування відповідно до унікальних потреб дає можливість
упевнено розвивати бізнес завдяки оптимізації робочих процесів та підвищенню
продуктивності.

Захищене MPS:
захист пристроїв,
даних і документів
з максимальним
охопленням1.

Більше, ніж просто друк
Доступ до цінної інформації
Прогнозування є надзвичайно важливим для компаній, перед якими постають
завдання зменшити витрати й більш ефективно використовувати наявні ресурси.
HP MPS надає клієнтам дані бізнес-аналітики, які ґрунтуються на інформації про
пристрої та прогнозному аналізі.
HP MPS пропонує вам спеціальні аналітичні рішення, інтегрований портал для
керування парком принтерів і комп’ютерної техніки, а також аналіз комерційної
господарської діяльності з експертами HP, щоб ви мали необхідну інформацію для:
• прийняття оптимальних рішень на основі тенденцій у сфері організаційного друку,
використання обладнання та витрат;
• зменшення простоїв обладнання завдяки запобіганню проблемам;
• зручного керування парком принтерів і комп’ютерної техніки та їх постійного
покращення;
• оптимізації парку відповідно до унікальних потреб компанії;

Результати опитування компаній,
які використовують HP MPS,
щодо вартості експлуатації парку
принтерів за минулий рік показали
середнє
скорочення витрат

на 23 %,
а 76 % опитуваних повідомило про
скорочення витрат

на рівні до 30 %.
Джерело: Quocirca, Managed Print Services
Landscape, 2016, липень 2016 р.

• підвищення ефективності керування парком та використання переваг, пов’язаних
зі спрощенням доступу до даних та аналітичної інформації, за допомогою таких
аналітичних інструментів, як HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights і
HP JetAdvantage Insights.
Захист вашого бізнесу
Захист є одним з головних пріоритетів для будь-якої компанії. Сьогодні зростання
кіберзлочинності, складність дотримання нормативних вимог та внутрішні загрози
можуть спричинити значні фінансові збитки. Компанія HP допомагає захистити ваші
прибутки та репутацію, пропонуючи комплексні засоби безпеки пристроїв, даних і
документів1.
Захищені принтери й БФП HP, рішення для підтримки безпеки HP JetAdvantage та
служба Secure Managed Print Services допоможуть вам:
• підвищити рівень безпеки пристроїв завдяки автоматичному виявленню кібератак
за допомогою таких функцій, як HP Sure Start, перелік дозволених мікропрограм та
виявлення вторгнень під час виконання програм;
• захистити конфіденційну інформацію та документи завдяки шифруванню даних,
автентифікації користувачів і використанню рішень для авторизованого друку за
вимогою;
• посилити безпеку системи завдяки автоматичному моніторингу та повідомленню про
недотримання нормативних вимог, у процесі яких фіксуються випадки порушення
безпеки принтерів;
• розробити послідовну стратегію безпеки друку та впровадити рішення для захисту
бізнесу спільно з експертами з питань безпеки друку HP, які допоможуть оцінити ваше
середовище.
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HP PageWide Pro MFP 772dn

Нове покоління БФП формату А3
Компанія HP виходить на ринок копіювальних
пристроїв з підривними технологіями, які дають
нам та нашим партнерам можливість досягати
безпрецедентних успіхів в обслуговуванні
клієнтів. До нашого асортименту копіювальних
пристроїв нового покоління формату А3 входять
кольорові та монохромні принтери й БФП серій
LaserJet та PageWide, створені, щоб забезпечити
неперевершену якість, надійність, безпеку
й підтримку різноманітних рішень. Висока
швидкість друку, зручність використання та
покращена робота з папером забезпечують
високу якість, допомагаючи зменшити витрати
та простої.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Розвиток вашого бізнесу
Не секрет, що умови у сфері інформаційних технологій швидко змінюються завдяки
мобільності, хмарній безпеці й аналізу даних. Очевидно, що робочі процеси, пов’язані
з папером, відходять на другий план, поступаючись першістю більш доступним
оптимізованим цифровим процесам. Тепер працівникам потрібен доступ до інформації
будь-де та будь-коли. Це запорука продуктивності праці, заради якої, утім, не можна
поступатися безпекою. Служба HP MPS задовольнить ваші потреби в цій галузі
завдяки потужним рішенням щодо оптимізації робочих процесів HP JetAdvantage,
асортименту з можливістю масштабування й адаптації, інноваційним технологіям БФП і
стабільній якості в усьому світі.
• Автоматизація цифрових робочих процесів завдяки можливостям швидкого сканування
й оцифровування документів та вилучення інформації в рішеннях HP JetAdvantage
Capture та БФП HP Flow.
• Безпечний та зручний друк з мобільних пристроїв за допомогою таких рішень, як
HP JetAdvantage Connect2.
• Задоволення потреб, що змінюються, завдяки рішенням з можливістю масштабування
та індивідуальної адаптації.
• Неперевершені продуктивність та вартість експлуатації завдяки новітнім технологіям,
реалізованим у пристроях формату А3, зокрема в HP PageWide та БФП HP з можливістю
прогнозування техобслуговування та віддаленого аналізу.
• Створення єдиного центру відповідальності для всього парку принтерів та
забезпечення постійної підтримки пристроїв HP та обладнання сторонніх виробників
єдиним постачальником послуг.
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Досвід використання HP Managed
Print Services у реальних компаніях

Principal розширює співробітництво
з HP MPS для використання нових
рішень з друку
Після п’яти років використання
послуг HP MPS компанія Principal,
міжнародний лідер у сфері фінансових
послуг, звернулася до перевіреного
постачальника за новими рішеннями.
Мета полягала в тому, щоб підвищити
рівень безпеки документів, зменшити
кількість відходів, спростити сканування
й оптимізувати схему роботи нових
офісів компанії в майбутньому.
HP вдалося задовольнити ці потреби
завдяки HP Access Control та HP Capture
and Route, які дали можливість:
• захистити конфіденційну інформацію
завдяки автоматичному видаленню
файлів, що знаходилися в черзі друку
впродовж
24 годин;
• зменшити обсяг друку більш ніж
на 4 мільйони сторінок порівняно з
попереднім роком та перевершувати
очікувану економію
щорічно;
• спростити процес сканування документів
завдяки автентифікації за перепусткою;
• дати працівникам можливість друкувати
завдання друку з черги друку будь-де й
будь-коли.

HP забезпечує простоту, ефективність і
стабільність для ISS
ISS є однією з найбільших світових
компаній з обслуговування
інфраструктури. Вона має
511 000 працівників і 200 000 клієнтів
у 77 країнах світу. Ця компанія надає
послуги з прибирання, захисту й
керування інфраструктурою, щоб її
клієнти мали змогу зосередитися на
основній діяльності.
ISS почала використовувати HP MPS,
щоб покращити загальну ефективність
роботи, і досягла таких результатів:
• скорочення витрат на друк на рівні
до 35 %;
• постійне координоване вдосконалення
на міжнародному рівні завдяки аналізу
даних про використання від HP MPS;
• отримання співробітниками
можливості працювати будь-де
завдяки автентифікації на будьякому підтримуваному пристрої HP та
безпечному друку.

Комплексне
обслуговування в
поєднанні з багаторічним
досвідом
Якщо ви виберете HP для керування
друком, то отримаєте набагато більше,
ніж просто друк. Наші інноваційні
рішення, асортимент обладнання,
програмного забезпечення й послуг
з можливістю масштабування та
інформативний аналіз даних дадуть
вашому бізнесу можливість досягти
вимірних результатів. Поєднання цих
переваг з нашим досвідом роботи
та наданням комплексних послуг
не залишає сумнівів у тому, що HP є
найкращим постачальником послуг
зовнішнього керування друком.
Рішення
Завдяки впровадженню
різноманітних технічних інновацій
HP пропонує своїм клієнтам
безпечні всебічні рішення, зокрема
оптимізацію робочих процесів та
профілактичний захист.
Масштабування
Асортимент пристроїв, програмного
забезпечення та послуг з
можливістю масштабування й
адаптації, який пропонує HP, дає
можливість задовольнити потреби
бізнесу будь-якого розміру в будьякій точці світу.
Бізнес-аналітика
Інформація, зібрана завдяки аналізу
даних, комерційної господарської
діяльності з експертами HP, а також
даних про ПК та пристрої для друку,
надає вам впевненості в тому, що ви
приймаєте правильні рішення.
Для отримання додаткової
інформації завітайте на

hp.com/go/MPS
Підпишіться на оновлення
hp.com/go/getupdated

Беруться до уваги можливості захисту пристроїв, даних і документів, які пропонують провідні постачальники послуг зовнішнього керування
друком. На основі аналізу публічно доступної інформації за 2015–2016 роки про послуги безпеки, програмне забезпечення для захисту й
керування, а також убудовані в пристрої захисні функції аналогічних принтерів компаній-конкурентів, проведеного компанією HP. Щоб отримати
додаткові відомості, відвідайте веб-сайт:
www.hp.com/go/MPSsecurityclaims or www.hp.com/go/mps
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HP JetAdvantage Connect підтримує найпопулярніші мобільні пристрої. На пристроях під керуванням ОС Android™ необхідно одноразово
установити плагін. Додаткову інформацію та список підтримуваних операційних систем див. на веб-сайті hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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