Oversigt

HP Business Intelligence
Intuitive dataanalyser, der forbedrer effektiviteten i driften

Reducer dine omkostninger ved at administrere dit udskrivningsmiljø
med forudsigende analyser og proaktiv vedligeholdelse.

Anvend data til at udvikle en
effektiv, bæredygtig printerflåde
Mange organisationer lancerer initiativer
til at forbedre effektiviteten i deres
udskrivningsmiljø, kun for at opdage, at det
skaber en række nye udfordringer at holde
disse forbedringer ved lige. For hver krone,
der bliver brugt på udskrivning, bliver ni
kroner yderligere brugt på at administrere.1
Det første skridt, når det handler om at
reducere omkostningerne til et bæredygtigt,
effektivt niveau på lang sigt, er at finde ud af,
hvilke ændringer der vil have størst indflydelse.
På det område kan HP Business Intelligence
hjælpe dig med at indsamle og analysere data
på tværs af hele flåden.

Mød branchens nye værktøj

»For hver krone,
der bliver brugt på
udskrivning, bliver
der brugt ni kroner
på administration.«1

HP Business Intelligence udstyrer dig med
et sæt avancerede værktøjer og løsninger,
der er tilgængelige for dig gennem en aftale
om Managed Print Services-løsninger.
HP arbejder sammen med dig om at
automatisere dataindsamling og analysere
disse data, så du kan være proaktiv omkring
vedligeholdelse, identificere muligheder mere
effektivt og finde nye måder at reducere
omkostningerne på. Og som en ekstra hjælp
kan HP-eksperter bruge deres erfaring til
at vurdere dine behov og give dig den
kontinuerlige support, du har brug for, når du
skal nedbringe omkostningerne og forbedre
produktiviteten.

HP Device Connect
giver fjernadgangsforbindelse til at indsamle
dybdegående udskrivningsdata

HP Strategic Business Reviews
er en fælles indsats for at identificere
omkostningsbesparelser og en rapport på
den faktiske værdi, du har realiseret med
din MPS-kontrakt

HP Device Control Center
giver et personaliseret overblik over hele
din flåde, hvilket hjælper dig til at administrere
dine enheder og indsamle data på kommando

HP Instant Fleet Insights
giver dig mulighed for at anvende avanceret
analyse til at forme, forudsige og optimere
ydelsen på dit udstyr
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HP Business Intelligence-løsning

HP Device Connect
Indsamler dybdegående udskrivningsdata
sikkert
Dine udskrivnings- og scanningsenheder er en
rig kilde til værdifulde data. HP Device Connect
hjælper dig med at opsætte en analytisk
infrastruktur med en enkel softwareinstallation.

HP Strategic Business Reviews
Dynamisk viden og et betroet strategisk
partnerskab
Bliv en del af et dedikeret program af mennesker
og teknologier, der gør dig i stand til at forudsige,
spore og optimere den indflydelse, din aftale
om administrerede udskrivningsløsninger
giver dig, og få en fuld forståelse af dit miljø.

HP Device Control Center
Flådeoverblik, enhedsaktioner og data
on-demand
Administrer hele din flåde fra en enkelt, interaktiv
portal, der er nem at navigere rundt på.

HP Instant Fleet Insights
Avanceret analyseværktøj til at forme,
forudsige og optimere ydelsen

Funktioner

Fordele

• Kun softwareinstallation
• Dataindsamling på diagnoseniveau
• Sikker fjernadgang
• Konfigurations-, politik- og sikkerhedsadministrationsfunktioner
• Offline dataindsamling med HP Web Jetadmin

• Gør dine flåde nemmere at administrere med
en sikker gateway
• Tilgå og afhjælp problemer via fjernadgang,
hvilket reducerer printernedetid og frigør
tekniske ressourcer til mere presserende
opgaver
• Få adgang til et rigt udvalg af indhold, der gør
dig i stand til at gå i dybden med analyser, og få
indsigter, du kan handle på baggrund af

• Tidsbaserede strategiske samtaler
• Peer benchmarking
• Fokus på analyseindsigter, ikke data
• Optimering af udskrivningspolitik
• Cost vs. benefit-analyse
• Afdækning af de områder, hvor der kan spares
og effektiviseres

• Opbyg et fortroligt og strategisk samarbejde
baseret på ansvar, gennemsigtighed og
resultater
• Analyser udskrivningsadfærd på alle niveauer,
fra en enkelt printer til hele organisationen
• Her er de værktøjer, du har brug for, når du skal
demonstrere værdien af din HP MPS-aftale
• Styrk din evne til at træffe strategiske
beslutninger med værdifulde indsigter og
opdateret information
• Visualiser, hvilken indflydelse de foreslåede
ændringer vil få, før du sætter i gang med
»hvad-hvis«-scenarier

• Near-time-flådestatus med integrerede kort,
grafer og diagrammer
• Automatisk overvågning og levering af
forbrugsvarer
• Identifikation af ikke-rapporterende enheder
• Automatiserede advarsler og servicebilletintegration

• Nem opdatering af enhedsinformation
• Gør det lettere at identificere og løse problemer
med near-time-oplysninger og advarsler
• Skær gennem rodet, og find de oplysninger,
du har brug for, med den brugervenlige
brugergrænseflade

• Mulighed for at forudsige service
• Proaktive løsninger og trendanalyser
• Dynamisk rapportering og »hvad-hvis«-scenarier
• Identificering af ikke-rapporterende enheder2

• Få indsigt og dybdegående analyser af brug,
trends og kilden til forbedret flådeoptimering
• Identificer problemer, før de opstår, og reducer
antallet af serviceindgreb på enheder
• Styrk enhedsydelsen løbende

HP Field Instant Fleet Insights giver
dybdegående data om brug, tilstand og service
af enheder for at give dig mulighed for at
identificere problemer med enheder, før de
opstår.
HP Customer Instant Fleet Insights giver
direkte adgang til indsigter om fejl og mangler
i arbejdsgange og mulige forbedringer.

Bestillingsinformation

HP Business Intelligence-værktøjer fås som en del af din HP MPS-aftale.

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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