لخص
ُم ّ

ذاكء األعمال في HP

ذكية لتحليل البيانات لالرتقاء بكفاءة العمليات
أدوات ّ
خفض التاكليف من خالل إدارة بيئة الطباعة بتحليالت َت َن ُّبؤية وصيانة استباقية.

استخدام البيانات إلنشاء
يتميز بالكفاءة
أسطول طباعة
ّ
واالستدامة
المؤسسات مبادرات لتحسين
ُتطلق العديد من ُ
كفاءة بيئة الطباعة فيها ،وعندها فقط تكتشف
تحديا
شك
أن الحفاظ على هذه التحسينات ُي ّ
ً
جديداُ .لك دوالر ُتنفقه على الطباعة ،هناك
اكمل
ً
ً
وتتمثل الخطوة
تسعة دوالرات ُتنفقها على اإلدارة.1
ّ
األولى نحو خفض التاكليف إلى ُمستوى مستدام
وفعال على المدى الطويل في تحديد التعديالت
ّ
ٍ
ملموس .وهذا ما يستطيع
تأثير
التي ُتحدث أكبر
ٍ
ذاكء األعمال في  HPمساعدتك على تحقيقه ،حيث
ُيتيح لك جمع البيانات وتحليلها من أسطول
األجهزة بأكمله.

تعرف على األدوات الجديدة
ّ
للتجارة المتاحة لك

"للك دوالر ُتنفقه
على الطباعة ،هناك
تسعة دوالرات أخرى
ُتنفقها على اإلدارة".1

قدم ذاكء األعمال في  HPمجموعة من األدوات
ُي ّ
المتقدمة المتوفرة مع اتفاقية خدمات
والحلول
ُ
المدارة الخاصة بك.
الطباعة ُ
سوف تعمل  HPمعك ألتمتة جمع البيانات
وتحليلها بحيث ُيمكنك االستفادة من المعارف
والرؤى الدقيقة وليكون لديك نهج استباقي في
تؤهلك ألن تكون
الصيانة وتحديد الفرص التي ّ
أكثر كفاءة وفعالية واكتشاف طرق جديدة لخفض
التاكليف .وبالنسبة ألي مساعدة إضافية ،يستعين
خبراء  HPبخبراتهم الواسعة لتقييم احتياجاتك
وتقديم الدعم المستمر الالزم لمساعدتك على
خفض التاكليف وتحسين اإلنتاجية وزيادتها.

HP Device Connect

توفير اتصال عن ُبعد لجمع بيانات الطباعة
بالتفصيل

مراجعات األعمال
االستراتيجية في HP

إنها عملية تعاونية للمساعدة على تسريع
االقتصاد في التاكليف وتحديدها ،وتقديم تقرير
المحققة من عقد خدمات
عن القيمة الفعلية ُ
المدارة
الطباعة ُ

ّ
للتحكم في األجهزة
مركز HP

خصصة ألسطولك بالاكمل،
ُي ّ
قدم نظرة ُم ّ
مباشر على إدارة األجهزة
بشلك
ما ُيساعدك
ٍ
ٍ
وجمع البيانات المطلوبة

الرؤى الدقيقة الفورية
ألسطول HP

ُتتيح لك استخدام التحليالت المتقدمة لتخطيط
وتوقعه واالرتقاء به
أداء أجهزتك
ّ

لخص | ذاكء األعمال في HP
ُم ّ

حل ذاكء األعمال في HP

HP Device Connect

المتعمقة بأمان
جمع بيانات الطباعة
ّ
أجهزة الطباعة والتصوير لديك مصدر غني بالمعلومات
ذات القيمةُ .تساعدك خاصية  HP Device Connectعلى
إعداد بنية تحتية تحليلية من خالل تثبيت سهل للبرامج.

مراجعات األعمال
االستراتيجية في HP

ذاكء ديناميكي وعالقة استراتيجية موثوقة
كرس
ال
ّ
تتردد في الدخول في شراكة مع برنامج ُم ّ
من األشخاص ذوي الخبرات والتقنيات التي ُتتيح لك
وتتبع وتحسين تأثير اتفاقية خدمات الطباعة
ّ
توقع ّ
المدارة لديك ،مما ُيتيح الحصول على فهم اكمل لبيئة
ُ
العمل لديك.

ّ
للتحكم في األجهزة
مركز HP

مراقبة األسطول ،إجراءات الجهاز ،والبيانات
حسب الطلب
أصبح اآلن بإماكنك إدارة أسطولك بالاكمل في الوقت
الفعلي من بوابة تفاعلية واحدة سهل الدخول إليها.

الرؤى الدقيقة الفورية
ألسطول HP

تحليالت ُمتقدمة لتخطيط أداء أجهزتك
ّ
وتوقعه واالرتقاء به

الفوائد

المزايا

•تحسين إماكنية إدارة األسطول من خالل استخدام
بوابة آمنة

•تثبيت البرامج فقط

•جمع البيانات على المستوى التشخيصي
•تأمين الوصول عن ُبعد

•مزايا التهيئة والسياسة وإدارة الحماية

•جمع البيانات مع عدم االتصال باستخدام برنامج
HP Web Jetadmin

•محادثات استراتيجية وقتية
•تقييم األقران

•التركيز على الرؤى التحليلية ،وليس البيانات
•االرتقاء بسياسة الطباعة

•تقييم المشالك عن ُبعد وإصالحها؛ تقليل أوقات
الفنيين للتركيز على
تعطّ ل الطابعة
وتفرغ ّ
ّ
إلحاحا
المشاريع األكثر
ً
•تقييم مجموعة متنوعة من المحتوى لتمكين
عمقا ورؤى قابلة للتنفيذ
تحليل أكثر
ً

•إقامة عالقة موثوقة واستراتيجية قائمة على
المساءلة والشفافية والنتائج الفعلية

المستويات،
•تحليل سلوك الطابعة على جميع ُ
من شركة بأكملها إلى جهاز واحد
للتعرف على قيمة
•إليك األدوات التي تحتاجها
ّ
المدارة
اتفاقية  HPلخدمات الطباعة ُ

•تحليل التلكفة مقابل الفائدة

•إبراز الجوانب ذات توفير وكفاءة أكثر

•تحسين عملية صنع القرار االستراتيجي من خالل
ُرؤى ذات قيمة ومعلومات قريبة
زمنيا
ً
المقترحة قبل
•
ّ
تصور تأثّ ر األعمال بالتغييرات ُ
تنفيذها من خالل سيناريوهات "ماذا لو"

•حالة األسطول الوقتية مع الخرائط واألشاكل
المدمجة
والرسوم ُ
•المراقبة اآللية وإنجاز العرض

•تحديد الجهاز الذي ال ُيبلِّ غ عن األعطال

•عدم الحيرة والوصول إلى المعلومات التي
تحتاجها من خالل واجهة سهلة االستخدام

•دمج التنبيهات التلقائية وتذاكر الخدمة

•إماكنيات الصيانة التوقعية

•التحليل االستباقي وتحليل االتجاهات

•تقديم تقارير ديناميكية وسيناريوهات "ماذا لو"
التعرف على األجهزة التي ُتبلِّ غ عن األعطال
•
ّ

ُتوفر الرؤى الدقيقة الفورية ألسطول  HPبيانات
فصلة عن استخدام الجهاز وسالمته والخدمات
ُم ّ
لمساعدتك على تحديد المشالك التي ُيمكن أن
يتعرض لها الجهاز قبل وقوعها.
ّ

•تحديث معلومات الجهاز بسهولة

التعرف على المشالك وحلّ ها باستخدام
•تحسين
ّ
القريبة
والتنبيهات
المعلومات
زمنيا
ً

2

عمق
الم ّ
•الحصول على رؤية دقيقة من التحليل ُ
الستخدام الخدمة واالتجاهات واألسباب الرئيسية
لتحسين أداء األسطول
•تحديد مشالك األجهزة قبل وقوعها وتقليل
التدخالت في األجهزة
•تحسين أداء الجهاز بشلك مستمر

وصول
ُتوفر HP Customer Instant Fleet Insights
ً
مباشرا إلى رؤى دقيقة بشأن عيوب تدفق العمل
ً
الممكنة.
والتحسينات ُ

معلومات الطلب

ٍ
المدارة من .HP
تتوفر أدوات ذاكء األعمال لدى HP
كجزء من اتفاقية خدمات الطباعة ُ

سجل للحصول على التحديثات
ّ
hp.com/go/getupdated
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