Souhrn

HP Business Intelligence
Intuitivní nástroje pro analýzu dat, které zdokonalí efektivitu provozu

Snižte své náklady správou svého tiskového prostředí s prediktivními
analýzami a proaktivní údržbou.

Využijte data, aby všechny
vaše tiskárny byly efektivní
a udržitelné
Mnoho organizací zavádí procesy s cílem
zdokonalit efektivitu svého tiskového
prostředí. Postupně však zjišťují, že
prosazování takových zdokonalení představuje
zcela novou výzvu. Za každou korunu
utracenou za tisk připadne dalších devět na
správu.1 Jako první krok ke stlačení nákladů
na dlouhodobě udržitelnou a efektivní úroveň
je třeba zjistit, kde mohou mít vaše opatření
největší dopad. A právě zde vám mohou
pomoci řešení HP Business Intelligence, která
vám umožní shromažďovat a analyzovat data
ze všech tiskáren.

Seznamte se se svými novými
pracovními nástroji

„Za každou korunu
utracenou za tisk
připadne dalších
devět na správu.“1

HP Business Intelligence poskytuje sadu
pokročilých nástrojů a řešení, které získáte spolu
se smlouvou o řízených tiskových službách.
Společnost HP vám ve spolupráci s vámi
pomůže zautomatizovat shromažďovaní
a analýzy dat, abyste mohli poznatky
využívat k proaktivnímu přístupu k údržbě,
rozpoznávat příležitosti k vyšší efektivitě
a nacházet nové způsoby snižování výdajů.
A pokud jde o jakoukoli další pomoc, naši
odborníci HP posoudí na základě svých
zkušeností vaše potřeby a budou vám
poskytovat trvalou podporu ve snaze pomoci
vám snížit náklady a zlepšit produktivitu.

HP Device Connect
poskytuje připojení vzdáleného přístupu pro
shromažďování podrobných údajů o tisku

HP Strategic Business Reviews
je proces založený na spolupráci, jehož
záměrem je rozpoznávat a urychlovat
možné úspory nákladů a připravovat zprávy
o skutečné hodnotě realizované na základě
vaší smlouvy o řízených tiskových službách

HP Device Control Center
nabízí přizpůsobený přehled všech vašich
tiskáren a usnadňuje tak přímou správu
všech vašich zařízení a shromažďování dat
na vyžádání

HP Instant Fleet Insights
vám umožní využívat pokročilé analýzy
k modelování, předvídání a optimalizaci
výkonu vašeho vybavení
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Řešení HP Business Intelligence

HP Device Connect
Bezpečné shromažďování podrobných
dat o tisku
Vaše tisková a zobrazovací zařízení jsou
bohatým zdrojem cenných dat. Nástroj
HP Device Connect vám prostřednictvím
jednoduché instalace softwaru pomůže
s přípravou analytické infrastruktury.

HP Strategic Business Reviews
Dynamické zpravodajství
a důvěryhodný strategický vztah
Zapojte se do speciálního programu lidí
a technologií, který vám umožní předvídat,
sledovat a optimalizovat účinnost vaší smlouvy
o řízených tiskových službách a pomůže vám
tak plně porozumět svému prostředí.

HP Device Control Center
Dohled nad všemi tiskárnami, opatření
pro jednotlivá zařízení a data na vyžádání
Spravujte všechny své tiskárny v téměř
reálném čase z jediného přehledného
interaktivního portálu.

HP Instant Fleet Insights
Pokročilé analýzy pro modelování,
předvídání a optimalizaci výkonu
Nástroj HP Field Instant Fleet Insights
poskytuje podrobná data o používání zařízení,
jejich stavu a servisu, která vám pomohou
identifikovat případné problémy se zařízeními
dříve, než nastanou.

Funkce

Výhody

• Instalace aplikačního softwaru
• Shromažďování dat na diagnostické úrovni
• Zabezpečený vzdálený přístup
• Funkce pro správu konfigurace, zásad
a zabezpečení
• Offline shromažďování dat pomocí nástroje
HP Web Jetadmin

• Zdokonalená správa všech tiskáren přes
zabezpečenou bránu
• Vzdálený přístup a vzdálené odstraňování
poruch; omezování výpadků tiskáren a
uvolnění techniků pro naléhavější projekty
• Přístup k bohatší nabídce obsahu umožňující
hlubší analýzy a lepší využití získaných
poznatků

• Strategické rozhovory podle času
• Vzájemné srovnávání
• Zaměření na analytické poznatky, nikoliv data
• Optimalizace tiskových zásad
• Analýzy nákladů a přínosů
• Objevování oblastí skýtajících větší úspory
a účinnost

• Budování důvěryhodného a strategického
vztahu založeného na odpovědnosti,
transparentnosti a výsledcích
• Analýzy fungování tisku na všech úrovních od
celé společnosti až po samostatné zařízení
• Právě pomocí těchto nástrojů ukážete hodnotu
vaší smlouvy o řízených tiskových službách HP
• Zdokonalení strategického rozhodování
s využitím cenných poznatků a informací
získávaných v téměř reálném čase
• Vizualizace dopadu navržených změn na
obchodní činnost před jejich provedením se
scénáři „co kdyby“

• Status všech tiskáren v téměř reálném čase
s integrovanými mapami, grafy a schématy
• Automatické monitorování a doplňování
spotřebního materiálu
• Identifikace zařízení chybujících v podávání
zpráv
• Automatická upozornění a spojování žádostí
o servis

• Snadná aktualizace informací o zařízení
• Lepší identifikace a řešení problémů díky
informacím a upozorněním v téměř reálném
čase

• Možnosti předvídání servisu
• Proaktivní analýzy řešení a trendů
• Dynamické zprávy a scénáře „co kdyby“
• Identifikace zařízení chybujících v podávání
zpráv2

• Získejte lepší přehled z podrobných analýz
používání servisu, trendů a hlavních příčin
problémů ve prospěch lepší optimalizace
všech tiskáren
• Zjistěte případné problémy se zařízeními
dříve, než se vyskytnou, a omezte počet
zásahů
• Zdokonalujte průběžně výkon zařízení

Nástroj HP Customer Instant Fleet Insights
poskytuje přímý přístup k poznatkům
o nedostatcích v pracovních postupech
a navrhuje možná zlepšení.

Údaje pro objednávku

Nástroje HP Business Intelligence jsou dostupné jako součást smlouvy o řízených tiskových službách HP.

Objednejte si aktualizace na
hp.com/go/getupdated
1

A LL Associates Group, únor 2015. Pro společnosti zaměstnávající 500 a více zaměstnanců (na základě průměru získaného ze všech odvětví a společností
všech velikostí).
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