HP Device as a Service (DaaS)
Intelligente, eenvoudige computeroplossingen voor de wereld van
vandaag

Run uw bedrijf efficiënter, bied uw werknemers een betere
ervaring en maak IT-resources vrij om groei te ondersteunen.
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Een IT-omgeving met meerdere
platformen stelt u regelmatig voor
problemen
Doordat privéapparaten ook op de werkplek worden gebruikt, hebben ITDM's meer moeite om de
omgeving veilig en beheerbaar te houden. Meerdere besturingssystemen op verschillende typen
apparaten maken nieuwe endpoints kwetsbaar voor beveiligingsschendingen en maken het lastiger
om de conditie van uw IT-omgeving accuraat te beoordelen. Met HP DaaS heeft u weinig last van
dergelijke problemen, aangezien het in staat is een uitgebreide reeks desktop pc's, workstations en
mobiele apparaten te beheren. Uw bedrijf functioneert hierdoor optimaal en u hoeft zich geen zorgen
te maken over onveilige endpoints en niet-beheerde apparaten.

Het nieuwe HP DaaS
Verhoog de productiviteit van uw werknemers en de efficiëntie van uw IT met de eersteklas
computeroplossingen van HP DaaS. U krijgt alles wat u nodig heeft en niets wat u niet wilt, van
hardware tot accessoires tot lifecycleservices en ondersteuning, via één contract en 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 OS, waarbij keus is uit de nieuwste 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, accidental damage
protection en reparatie of vervanging op de volgende werkdag, zodat uw team overal zonder
zorgen kan werken.
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Beheer
met inzicht
HP DaaS-programma's bieden real-time analyse, inzichten en proactief beheer om u te helpen
apparatuur en mensen optimaal in te zetten, zodat er meer tijd overblijft voor de ontwikkeling
van uw bedrijf.1
HP beheert allerlei soorten apparaten met verschillende besturingssystemen en begint
met unieke analysefunctionaliteit voor al uw HP DaaS-apparaten.2 Profiteer van proactieve
probleemcorrectie, zodat uw activiteiten nooit onderbroken worden. HP Service Agents bewaken
uw apparatuur, stellen diagnoses in real-time en verhelpen problemen zodat u verzekerd
bent van een betrouwbaar, consistent computergebruik. Breid uw programma's uit met extra
lifecycleservices, van assessment en installatie tot afstoting.

Praktische rapporten
voor een meer
proactief beheer:

Batterijlevensduur

Vaste schijf

CPU-gebruik

Beveiliging
en compliance

Softwaregebruik
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Flexibiliteit
voor uw bedrijf
Betaal slechts voor wat u gebruikt. Pas uw programma en uw apparatuur flexibel aan om
in wisselende personeels- of workloadvereisten te voorzien.3 Voeg lifecycleservices toe en
vernieuw apparaten naar behoefte met één contract en een vaste prijs per apparaat.

HP DaaS biedt u:

Uniform beheer
van apparaten
en verschillende
besturingssystemen

Lifecyclebeheer op
wereldwijde
schaal

Unieke analyse en
proactief beheer

Technische
ondersteuning en
reparatie op de
volgende dag

Flexibele programma's
met één contract en
een prijs per apparaat
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Eén complete
oplossing
HP DaaS biedt eersteklas apparaten en accessoires die afgestemd zijn op uw werk, plus
hardwaresupport, service en apparatuurbeheer van één leverancier, om uw IT-team minder
te belasten – en dit alles volgens een eenvoudig, voorspelbaar prijsmodel.

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. Onze deskundige adviseurs
helpen u een programma op maat te kiezen om uw investering in technologie zo goed
mogelijk te benutten.

AFSTOTEN
Houd uw technologie
up-to-date door HP de
hardware aan het einde
van de levensduur veilig
en verantwoord te laten
opruimen.

DETECTEREN EN
ONTWERPEN
Creëer uw ideale
technologieomgeving met onze
assessment-, ontwerp- en
planningsservices.

ONDERHOUDEN

CONFIGUREREN

Uw IT-team wordt minder
zwaar belast als u de onsite
service, accidental damage
protection en meer door HP
laat verzorgen.4

Laat uw eigen images en
instellingen door ons in de
fabriek installeren of houd nog
meer controle met HP's nieuwe
Dynamic Configuration Service.

OPTIMALISEREN

INSTALLEREN

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

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

ENHANCED

PREMIUM

• Desktop pc's, notebooks, workstations en een groeiend
portfolio apparaten en accessoires
• Reparatieservice op de volgende dag

Hardware
support

• Accidental Damage Protection
• Behoud van defecte media

Beheer van het
• Een Account Delivery Manager voor ondersteuning bij toelating en
regelmatige controles
succes van de klant
• Hardware- en software-inventaris en statusbewaking
• Dashboard met analyses en rapporten
• Beveiligings- en nalevingsstatus
• Zelfservice voor eindgebruikers
• Een proactieve HP Service Agent helpt u uw apparatuur te bewaken en
te beheren
• Voorspellende analyse

Analyse
en proactief
beheer

• Apparaat zoeken/alarm/vergrendelen/wissen
• Instelling en naleving van beveiligingsbeleid
• Automatisch vervangen van onderdelen5
• Hulp op afstand
• Windows-informatiebescherming
• Wachtwoordherstel
• Installatie van applicaties
• Patchbeheer voor OS en derde partijen
• Wi-Fi-voorziening

Aanvullende lifecycleservices
Lifecycleservices

Financiële services

Aanvullende lifecycleservices om complete
oplossingen te creëren, zoals: ontwerp en planning,
installatie en labelen van apparatuur, images, Tech
Café en oplossingen voor veilig wissen en recyclen.

HP DaaS-programma's omvatten opties van HP Financial
Services (HPFS) met looptijden van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.
Flexibele apparatuuropties zijn beschikbaar wanneer u in moet
spelen op veranderende personeels- en workloadvereisten.3

HP DaaS
Eenvoudige IT. Optimaal gebruik van resources.

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/daas
1. Apparatuurondersteuning en onderdelen van het DaaS-programma variëren per land. Informeer bij uw HP contactpersoon.
2. Statusbewaking en rapporten variëren per apparatuurplatform.
3. 'Fleet flexibility'-functie is momenteel alleen beschikbaar met een 'flex down'-optie via HP DaaS contractservice rechtstreeks van HP of een Approved Global System
Integrator. 'Flex up' zal beschikbaar zijn in een latere versie.
4. De beschikbaarheid varieert per land.
5. Automatische vervanging van onderdelen is alleen beschikbaar voor HP apparatuur. Sommige apparaatbeheerfuncties, zoals hulp op afstand, wachtwoordherstel en
patchbeheer zijn momenteel alleen beschikbaar op Windows®-apparaten.
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