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HP Business Intelligence
Intuitiiviset analyysityökalut parantavat toimintasi tehokkuutta

Ota ennakoiva analytiikka ja proaktiivinen ylläpito avuksi.
Vähennä kustannuksia hallitun toimistolaiteympäristön avulla.

Käytä dataa apunasi ja kehitä
toimiva sekä kustannustehokas
tulostusympäristö
Monet organisaatiot aloittavat
projekteja, joilla pyritään tehostamaan
tulostusympäristöä. Usein he kuitenkin
huomaavat, että parannusten ylläpitäminen
jatkossa tuo aivan uusia haasteita. Jokaista
tulostukseen kuluvaa euroa kohden
vaaditaan yhdeksän euroa sen hallintaan.1
Ensimmäinen askel kustannusten saamisessa
kestävälle, tehokkaalle tasolle pitkällä
aikavälilllä on sen tunnistaminen, missä
muutoksilla on suurin vaikutus. Tässä
HP Business Intelligence auttaa. Sen avulla
voit kerätä ja analysoida dataa koko
laitekannastasi.

Uusia työkaluja avuksesi

”Jokaista tulostukseen
kuluvaa euroa kohden
vaaditaan yhdeksän
euroa sen hallintaan.”1

HP Business Intelligence tuo käyttöösi
kehittyneet työkalut ja ratkaisut, jotka ovat
saatavissa Managed Print Services
-sopimuksen kanssa.
HP toimii apunasi datan keruun ja analyysin
automatisoinnissa, jotta voit käyttää
syntyvää tietoa proaktiivisessa ylläpidossa,
tehokkaan toiminnan mahdollisuuksien
tunnistamisessa sekä uusien
kustannussäästökeinojen löytämisessä.
Saat lisäapua kustannusten vähentämiseen
ja tuottavuuden parantamiseen, kun HP:n
kokeneet asiantuntijat auttavat tarpeidesi
tunnistamisessa ja tuottavat jatkuvaa tukea.

HP Device Connect
mahdollistaa etäkäyttöyhteyden,
jolla kerätään tarkkaa käyttötietoa
tulostamisesta.

HP Strategic Business Reviews
on yhteistyöprosessi, jolla tunnistetaan
ja tehostetaan kustannussäästöjä.
Niiden avulla saat raportin, joka kertoo
MPS-sopimuksesi tuottaman arvon.

HP Device Control Center
antaa räätälöidyn näkymän koko
laitekantaasi. Se auttaa hallinnoimaan
laitteitasi ja keräämään ajantasaista tietoa.

HP Instant Fleet Insights
käyttää kehittynyttä analytiikkaa
laitekantasi suorituskyvyn mallintamiseen,
ennustamiseen ja optimointiin.
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HP Business Intelligence -ratkaisu

HP Device Connect
Kerää tarkkaa tietoa tulostamisesta
turvallisesti
Toimistolaitteesi ovat arvokkaan tiedon lähteitä.
HP Device Connect auttaa perustamaan
analyyttisen infrastruktuurin yksinkertaisen
ohjelmistoasennuksen avulla.

HP Strategic Business Reviews
Dynaamista älykkyyttä ja
luottamuksellinen, strateginen
kumppanuus
Saat kumppaniksesi omistautuneen joukon
ihmisiä ja teknologioita, joiden avulla voit
ennustaa, seurata ja optimoida hallittujen
tulostuspalvelujen sopimustasi. Saat
kokonaisvaltaisen ymmärryksen
toimistolaiteympäristöstäsi.

HP Device Control Center
Laitekannan tiedot, laitteiden tila ja
ajantasaista tietoa
Hallinnoi koko laitekantaasi lähes reaaliaikaisesti
yhdestä yksinkertaisesta, helposta ja
vuorovaikutteisesta portaalista.

HP Instant Fleet Insights
Kehittynyttä analytiikkaa suorituskyvyn
mallintamiseen, ennustamiseen ja
optimointiin

Ominaisuudet

Edut

• Ohjelmiston asennus
• Diagnostiikkatason tiedonkeruu
• Turvalliset etäyhteydet
• Konfiguroinnin, käytäntöjen ja
tietoturvahallinnan ominaisuudet
• Offline-tiedonkeruu HP Web Jetadmin
-ohjelmistolla

• Paranna laitekantasi hallittavuutta
tietoturvallisen laiteyhteyden avulla
• Arvioi ja korjaa ongelmat etänä, vähennä
tulostinten ja monitoimilaitteiden
käyttökatkoja ja vapauta tukihenkilöt
kiireellisempiin projekteihin
• Arvioi monipuolista sisältöä syvemmän
analyysin ja parempien johtopäätösten
tekemiseksi

• Aikaan perustuvat strategiset keskustelut
• Benchmarking
• Fokus analyyttisiin oivalluksiin, ei dataan
• Tulostuksen käytäntöjen optimointi
• Kustannus- ja hyötyanalyysi
• Paljastaa alueet, joilla on saavutettavissa
säästöjä ja tehokkuutta

• Voit luoda luottamuksellisen, strategisen
kumppanuuden, jonka pohjana on
vastuullisuus, läpinäkyvyys ja tuloksellisuus
• Analysoi tulostuskäyttäytymistä kaikilla tasoilla
koko yrityksestä yksittäiseen laitteeseen
• Täältä löytyvät työkalut, joilla voit osoittaa
HP MPS -sopimuksesi arvon
• Paranna strategista päätöksentekoa
arvokkaalla ymmärryksellä ja lähes
reaaliaikaisella tiedolla
• Visualisoi ehdotettujen muutosten vaikutus
liiketoimintaan etukäteen mitä jos -skenaarioilla

• Lähes reaaliaikainen laitekannan tila, josta
löytyvät integroidut pohjakartat, kaaviot ja
taulukot
• Automatisoitu valvonta ja tarvikkeiden tilaus
• Ei-raportoivien laitteiden tunnistus
• Automaattiset varoitukset ja palvelutikettien
integraatio

• Päivitä laitetiedot helposti
• Paranna ongelmien tunnistamista ja ratkaisua
lähes reaaliaikaisella tiedolla ja hälytyksillä
• Helppokäyttöinen käyttöliittymä auttaa
tunnistamaan olennaisen ja löytämään
etsimäsi tiedot

• Ennakoivat huolto-ominaisuudet
• Proaktiivinen ongelmanratkaisu ja trendianalyysi
• Dynaaminen raportointi ja ”mitä jos” -skenaariot
• Ei-raportoivien laitteiden tunnistus2

• Saat lisää ymmärrystä palvelun käytön,
trendien ja perimmäisten syiden syväanalyysin
kautta ja voit optimoida laitekantaasi
• Tunnistaa laitteiden ongelmat ennen kuin ne
ilmenevät ja vähentää huoltotoimia
• Parantaa laitteiden suorituskykyä jatkuvasti

HP Field Instant Fleet Insights tuottaa tarkkaa
dataa laitteistosi käytöstä, kunnosta ja
huoltotilanteesta. Voit tunnistaa laiteongelmat
ennen niiden ilmentymistä.
HP Customer Instant Fleet Insights tarjoaa
suoran yhteyden työnkulun puutteiden ja
mahdollisten parannusten ymmärtämiseen.

Palvelun tilaaminen

HP Business Intelligence -työkalut ovat saatavilla osana HP MPS -sopimustasi.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/gvo/getupdated
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ALL Associates Group, helmikuu 2015. Koskee yli 500 henkeä työllistäviä yrityksiä (keskiarvo kaikkien toimialojen ja yrityskokojen kesken).
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Vain kenttäversio.
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