HP Device as a Service (DaaS)
Slimme en simpele IT-oplossingen voor de wereld van vandaag

Run uw bedrijf efficiënter, bied uw werknemers een
betere ervaring en maak IT-resources vrij.
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Een IT-omgeving met meerdere
platformen stelt u regelmatig voor
problemen
Doordat het aantal apparaten toeneemt en privéapparaten ook op de werkplek worden
gebruikt, hebben ITDM's meer moeite om de omgeving goed te beheren en veilig te houden.
Meerdere besturingssystemen op verschillende typen apparaten creëren nieuwe kansen voor
beveiligingsschendingen en maken het lastiger om uw IT-omgeving proactief te beheren. HP DaaS
verlicht uw taak door uiteenlopende multi-OS desktop pc's, workstations en mobiele apparaten te
beheren om uw bedrijf optimaal te laten functioneren.1

Het nieuwe HP DaaS
Verhoog de productiviteit van uw werknemers en de efficiëntie van uw IT met de eersteklas IToplossingen van HP DaaS. U krijgt alles wat u nodig heeft en niets wat u niet wilt, van hardware en
accessoires tot lifecycleservices en ondersteuning, voor een vaste prijs per apparaat.
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De juiste apparaten
voor elke taak
Verras uw werknemers met apparaten die op hun werkwijze zijn afgestemd, ongeacht
het besturingssysteem, waarbij keus is uit pc's, notebooks, mobiele en gespecialiseerde
apparaten. Met HP DaaS kunt u apparaten en accessoires kiezen die aansluiten bij de
unieke behoeften van elk teamlid.
Tot de programmacomponenten behoren wereldwijde ondersteuning, reparatie of
vervanging op de volgende werkdag en accidental damage protection, zodat uw team
overal zorgeloos kan werken.2
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Beheer met inzicht
HP DaaS-plannen omvatten bruikbare analyses en inzichten, plus proactief beheer om
de productiviteit van eindgebruikers te verbeteren en IT efficiënter te laten werken.2
Praktische rapporten helpen u preventief problemen te signaleren, te voorspellen en te
verhelpen voordat ze schade aanrichten.3

Praktische
rapporten voor
een meer proactief
beheer:

Naleving
van de
beveiliging

Software-inventaris

Batterijlevensduur*

Vaste
schijf*

CPU-gebruik*
*Alleen Windows-apparaten
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Analyse en proactief
beheer
INZICHTEN, ANALYSES EN RAPPORTEN
Analyses en praktische rapporten bieden uw onderneming
richtlijnen om uw apparatuur beter te beheren en proactief
op te treden. Er zijn rapporten beschikbaar over naleving
van het beveiligingsbeleid, hardware- en softwareinventaris en belangrijke apparaatstatusgegevens.4
Voorbeelddashboard

PROACTIEF BEHEER VAN HP SERVICE EXPERTS
De HP DaaS uniforme endpointbeheerservice maakt het mogelijk dagelijkse ITbeheertaken af te stoten. Onze gespecialiseerde Service Experts gebruiken HP's
cloud-gebaseerde analyse- en endpointbeheertools om apparaten met verschillende
besturingssystemen en applicaties te bewaken en te beheren, beveiligingsbeleid te
handhaven, data op verloren apparaten te beschermen en wifitoegang te bieden.5,6
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Flexibiliteit voor uw
bedrijf
Betaal slechts voor wat u gebruikt. Kies uit eenvoudige, maar complete plannen die
aanpasbaar zijn om in de veranderende behoeften van uw IT-omgeving en personeel te
voorzien.7 Breid uw programma's uit met extra lifecycleservices en vernieuw apparaten naar
behoefte met het gemak van één prijs per apparaat. Of u nu een groeiend bedrijf of een
wereldwijde onderneming heeft, er is altijd een plan dat bij u past.

HP DaaS biedt u:

Een ruime keuze aan
apparaten

Bruikbare analyses en
proactief beheer

Technische ondersteuning en
snelle reparatie of vervanging

Flexibele programma's
met één prijs per
apparaat

Lifecyclebeheer op
wereldwijde schaal
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Een oplossing van
één leverancier
HP DaaS is een oplossing van één leverancier die bestaat uit hardware en lifecycleservices
om uw bedrijf efficiënter te laten werken, de ervaring van werknemers te verbeteren en uw
IT-team te ontlasten, alles met eenvoudige, voorspelbare prijzen.

END-TO-END LIFECYCLESERVICES
Ons portfolio met serviceopties ondersteunt elke fase van de apparaatlevenscyclus, van
begin tot einde, voor apparaten van HP en andere partijen. HP of geautoriseerde DaaSpartners kunnen de service op uw specifieke behoeften afstemmen.

DETECTEREN EN
ONTWERPEN

AFSTOTEN EN
VERNIEUWEN

Creëer uw ideale
technologieomgeving met onze
services voor evaluatie, ontwerp
en planning.

Houd uw technologie up-to-date
door HP de hardware aan het
einde van de levensduur veilig en
verantwoord te laten afvoeren
en nieuwe apparatuur te laten
leveren voor uw gebruikers.

CONFIGUREREN
Bespaar tijd en verhoog
de productiviteit doordat
uw eigen images en
instellingen worden
geïnstalleerd.

Complete oplossingen
met HP DaaS

ONDERHOUDEN
Uw IT-team wordt minder zwaar
belast als u de onsite service,
accidental damage protection en
meer door HP laat verzorgen.7

INSTALLEREN
U kunt direct aan de slag
als u HP alle taken laat
verrichten, van logistiek en
installatie tot datamigratie.

OPTIMALISEREN
Haal meer uit uw IT-omgeving
dankzij helpdeskservices,
ondersteuning met prioriteit en
ondersteuning voor uw team.

HP DaaS
Eenvoudige IT. Optimaal gebruik van resources.

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/DaaS
1. Alleen voor Enhanced, Premium en DaaS voor Apple.
2. HP DaaS-plannen en/of inbegrepen onderdelen variëren per land of per geautoriseerde HP DaaS Service Partner. Neem contact op met uw lokale HP vertegenwoordiger
of geautoriseerde DaaS-partner voor specifieke informatie omtrent uw locatie. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die
bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of
Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
3. Apparatuurondersteuning en onderdelen van het DaaS-programma variëren per land. Informeer bij uw HP contactpersoon.
4. Statusbewaking en rapporten variëren per apparatuurplatform.
5. HP Service Experts zijn beschikbaar bij bepaalde DaaS-plannen.
6. Op afstand vinden, vergrendelen en wissen is alleen mogelijk als het apparaat is ingeschakeld en internettoegang heeft.
7. De beschikbaarheid varieert per land.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties
voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden
meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of
redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA6-5363NLE, februari 2018, rev. 2

