Ενημέρωση

Επιχειρηματική Συλλογή Πληροφοριών ΗΡ
Διαισθητικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων για βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας

Μειώστε το κόστος σας με τη διαχείριση του περιβάλλοντος εκτυπώσεων με
προγνωστικές αναλύσεις και προληπτική συντήρηση.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα
για να αναπτύξετε έναν
αποτελεσματικό, βιώσιμο
στόλο εκτυπωτών
Πολλοί οργανισμοί παίρνουν πρωτοβουλίες για να
βελτιώσουν την αποδοτικότητα του περιβάλλοντος
εκτυπώσεων, απλά για να ανακαλύψουν ότι η
διατήρηση αυτών των βελτιώσεων δημιουργεί
μια εντελώς νέα πρόκληση. Για κάθε δολάριο
που δαπανάτε στην εκτύπωση, εννέα ακόμη
δαπανώνται στη διαχείρισή της.1 Το πρώτο βήμα
για να μειώσετε το κόστος σε ένα βιώσιμο,
αποδοτικό επίπεδο μακροπρόθεσμα, είναι να
ανακαλύψετε πού μπορούν οι προσαρμογές σας
να έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Εδώ είναι
που μπορεί να βοηθήσει η Επιχειρηματική Συλλογή
Πληροφοριών HP, επιτρέποντάς σας να συλλέγετε και
να αναλύετε δεδομένα από ολόκληρο το στόλο σας.

Δείτε τα νέα εργαλεία σας για
την επιχείρηση

«Για κάθε δολάριο
που δαπανάτε στην
εκτύπωση, εννέα
ακόμη δαπανώνται
στη διαχείρισή της».1

Η Επιχειρηματική Συλλογή Πληροφοριών HP παρέχει
ένα σύνολο από προηγμένα εργαλεία και λύσεις
που είναι διαθέσιμα με το συμφωνητικό σας
Managed Print Services (MPS).
Η ΗΡ θα συνεργαστεί μαζί σας για την αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων ώστε να μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τα ευρήματα για προληπτική
συντήρηση, για να εντοπίζετε ευκαιρίες για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και για να ανακαλύπτετε νέους
τρόπους μείωσης των δαπανών. Και για οποιαδήποτε
επιπλέον βοήθεια, οι ειδικοί μας της HP χρησιμοποιούν
την εμπειρία τους για να αξιολογούν τις ανάγκες σας
και να παρέχουν την απαραίτητη συνεχή υποστήριξη,
ώστε να σας βοηθούν να περιορίζετε το κόστος και
να βελτιώνετε την παραγωγικότητα.

Η Σύνδεση Συσκευών ΗΡ
παρέχει σύνδεση απομακρυσμένης πρόσβασης για
τη συλλογή λεπτομερών δεδομένων εκτύπωσης

Οι Στρατηγικές Επισκοπήσεις
Επιχειρήσεων ΗΡ
είναι μια διαδικασία συνεργασίας για τον εντοπισμό
και τη βοήθεια επιτάχυνσης της εξοικονόμησης
κόστους, καθώς και για την αναφορά της πραγματικής
αξίας που προκύπτει από το συμβόλαιό σας MPS

Το Κέντρο Ελέγχου
Συσκευών ΗΡ
προσφέρει μια εξατομικευμένη άποψη ολόκληρου
του στόλου σας, βοηθώντας σας να διαχειρίζεστε
απευθείας τις συσκευές σας και να συλλέγετε
δεδομένα κατ’ απαίτηση

Η Άμεση Αντίληψη του
Στόλου ΗΡ
σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε προηγμένες
μεθόδους ανάλυσης για να σχεδιάζετε, να
προβλέπετε και να βελτιστοποιείτε την απόδοση
των συσκευών σας
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Λύσεις Επιχειρηματικής Συλλογής
Πληροφοριών ΗΡ

Σύνδεση Συσκευών ΗΡ
Συλλέγει με ασφάλεια λεπτομερή
δεδομένα εκτύπωσης
Οι συσκευές εκτύπωσης και απεικόνισής σας
αποτελούν μια πλούσια πηγή πολύτιμων
δεδομένων. Η Σύνδεση Συσκευών ΗΡ σάς
βοηθάει να εγκαταστήσετε μια αναλυτική
υποδομή μέσω της προσθήκης ενός απλού
λογισμικού.

Στρατηγικές Επισκοπήσεις
Επιχειρήσεων ΗΡ
Δυναμική συλλογή πληροφοριών και
αξιόπιστες στρατηγικές σχέσεις
Συνεργασία με ένα αποκλειστικό πρόγραμμα
ατόμων και τεχνολογιών που σας επιτρέπει
να προβλέπετε, να παρακολουθείτε και να
βελτιστοποιείτε την επίδραση της συμφωνίας
σας MPS, επιτυγχάνοντας μια πλήρη κατανόηση
του περιβάλλοντός σας.

Κέντρο Ελέγχου Συσκευών
Εποπτεία στόλου, ενέργειες συσκευών και
δεδομένα κατ΄ απαίτηση
Διαχείριση ολόκληρου του στόλου σας σε
σχεδόν πραγματικό χρόνο από μια εύκολα
πλοηγήσιμη διαδραστική πύλη.

Άμεση Αντίληψη του
Στόλου ΗΡ
Προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης για να σχεδιάζετε,
να προβλέπετε και να βελτιστοποιείτε την
απόδοση των συσκευών σας

Χαρακτηριστικά

Οφέλη

• Εγκατάσταση λογισμικού μόνο
• Συλλογή πληροφοριών διαγνωστικού επιπέδου
• Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση
• Διαμόρφωση, πολιτική και χαρακτηριστικά
διαχείρισης ασφάλειας
• Συλλογή δεδομένων εκτός σύνδεσης με χρήση
HP Web Jetadmin

• Βελτίωση της διαχειρισιμότητας του στόλου
με τη χρήση ασφαλούς πύλης
• Απομακρυσμένη αξιολόγηση και αποκατάσταση
προβλημάτων, μείωση των διακοπών λειτουργίας
των εκτυπωτών και απελευθέρωση των
τεχνικών για να ασχοληθούν με πιο πιεστικά έργα
• Πρόσβαση σε πλούσια ποικιλία περιεχομένου
που επιτρέπει βαθύτερη ανάλυση και
πραγματοποίηση ιδεών

• Στρατηγικές συζητήσεις βάσει χρόνου
• Συγκριτικές αξιολογήσεις
• Εστίαση σε αναλυτική γνώση, όχι σε δεδομένα
• Βελτιστοποίηση πολιτικής εκτυπώσεων
• Ανάλυση κόστους/οφέλους
• Αποκάλυψη τομέων μεγαλύτερης εξοικονόμησης
και αποδοτικότητας

• Οικοδόμηση μιας έμπιστης και στρατηγικής
σχέσης βασισμένης στη λογοδοσία, τη διαφάνεια
και τα αποτελέσματα
• Ανάλυση της συμπεριφοράς εκτυπώσεων σε
όλα τα επίπεδα, από το σύνολο της εταιρείας
έως την κάθε συσκευή χωριστά
• Εδώ είναι τα εργαλεία που χρειάζεστε για να
δείξετε την αξία της συμφωνίας σας HP MPS
• Βελτίωση της στρατηγικής λήψης αποφάσεων
με πολύτιμη γνώση και πληροφορίες σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο
• Εντοπίστε τις επιπτώσεις των προτεινομένων
αλλαγών στην επιχείρηση εκ των προτέρων,
με σενάρια «τι θα γίνει αν»

• Κατάσταση στόλου σε σχεδόν πραγματικό
χρόνο με ολοκληρωμένους χάρτες, γραφικές
παραστάσεις και διαγράμματα
• Αυτόματη παρακολούθηση και εφοδιασμός
αναλωσίμων
• Αναγνώριση συσκευών χωρίς αναφορά
• Αυτόματες ειδοποιήσεις και ενσωμάτωση
εισιτηρίων τεχνικής υποστήριξης

• Εύκολη ενημέρωση πληροφοριών συσκευής
• Βελτίωση αναγνώρισης και επίλυσης
προβλημάτων με σχεδόν πραγματικού χρόνου
πληροφορίες και ειδοποιήσεις
• Περιορισμός της συσσώρευσης και εξεύρεση
των πληροφοριών που χρειάζεστε με μια
εύχρηστη διεπαφή

• Προγνωστικές δυνατότητες υπηρεσίας
• Προληπτική επίλυση και ανάλυση τάσεων
• Δυναμική αναφορά και σενάρια «τι θα γίνει αν»
• Αναγνώριση συσκευής χωρίς αναφορά2

• Απόκτηση γνώσης από τη λεπτομερή
ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας, των
τάσεων και των βασικών αιτιών για την
καλύτερη βελτιστοποίηση του στόλου
• Εντοπισμός προβλημάτων των συσκευών πριν
προκύψουν και περιορισμός των επεμβάσεων
στις συσκευές
• Συνεχής βελτίωση της απόδοσης της συσκευής

Η Άμεση Αντίληψη του Στόλου ΗΡ παρέχει
λεπτομερή δεδομένα της χρήσης, της υγείας
και της εξυπηρέτησης των συσκευών που
σας βοηθούν να εντοπίσετε προβλήματα των
συσκευών πριν προκύψουν.
Η Άμεση Αντίληψη του Στόλου ΗΡ παρέχει άμεση
πρόσβαση σε γνώση για τις ανεπάρκειες στη
ροή εργασίας και πιθανές βελτιώσεις.

Πληροφορίες παραγγελίας

Τα εργαλεία Συλλογής Πληροφοριών ΗΡ είναι διαθέσιμα ως μέρος της συμφωνίας σας HP MPS.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις στον ιστότοπο
hp.com/go/getupdated
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ALL Associates Group, Φεβρουάριος 2015. Για εταιρείες που απασχολούν 500+ υπαλλήλους (μέσος όρος μεγέθους όλων των κλάδων και των εταιρειών).
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