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בינה עסקית של HP

כלים אינטואיטיביים לניתוח נתונים כדי לשפר את יעילות התפעול

צמצם עלויות על־ידי ניהול סביבת ההדפסה שלך עם צפי מבוסס נתונים
ותחזוקה פרואקטיבית.

השתמש בנתונים לפיתוח צי
מדפסות יעיל ובר-קיימא
ארגונים רבים משיקים יוזמות לשיפור היעילות של
סביבת ההדפסה שלהם ,אך מגלים שתחזוקת השיפורים
האלה יוצרת אתגר חדש .על כל דולר שמושקע בהדפסה,
תשעה דולר מושקעים בניהול 1.הצעד הראשון להפחתת
עלויות לרמה בת קיימא ויעילה לטווח הארוך הוא לגלות
היכן השיפורים שלך יכולים להשפיע במידה הרבה ביותר.
בכך יכולה הבינה העסקית של  HPלסייע ,כשהיא
מאפשרת לך לאסוף ולנתח נתונים מכל צי המדפסות.

הכר את הכלים החדשים
המקצועיים שלך
הבינה העסקית של  HPמספקת סל כלים ופתרונות
מתקדמים הזמינים עבורך מרגע החתימה על הסכם
השירות של הדפסה מנוהלת.
 HPתסייע לך להפוך לאוטומטי את האיסוף והניתוח
של הנתונים ,כך שתוכל להשתמש בתובנות כדי לנהל
תחזוקה פרואקטיבית ,לזהות הזדמנויות לשיפור יעילות
ולמצוא דרכים חדשות להפחית עלויות .וזה לא הכול,
מומחי  HPשלנו משתמשים בניסיון שלהם כדי להעריך
את הצרכים שלך ולספק את התמיכה המתמשכת
ההכרחית כדי לסייע להפחית עלויות ולשפר יעילות.

"על כל דולר שמושקע
בהדפסה ,תשעה נוספים
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מושקעים בניהול".

חיבור התקנים של HP

חיבור בגישה מרחוק לאיסוף עומק של נתוני הדפסה

הסקירה העסקית האסטרטגית של HP

היא תהליך שיתופי של זיהוי וסיוע להאצת חיסכון
בעלויות ,ולדיווח על הערך הממשי המופק מחוזה שירותי
ההדפסה המנוהלים שלך

מרכז הבקרה להתקני HP

מציע תצוגה מותאמת אישית של כל צי המדפסות שלך
כדי לסייע לך לנהל ישירות את ההתקנים ולאסוף נתונים
על פי דרישה

תובנות מיידיות על צי המדפסות

תובנות אלה מאפשרות להשתמש בניתוח נתונים
מתקדם כדי לבנות מודלים ,לצפות את ביצועי הציוד
שלכם ולמטב אותם
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פתרון הבינה העסקית של HP

חיבור התקנים של HP

אסוף נתוני עומק על הדפסה באופן מאובטח
התקני ההדפסה וההדמיה שלך הם מקור עשיר לנתונים
רבי ערך .חיבור ההתקנים של  HPמסייע לך בבניית תשתית
אנליטית על־ידי התקנת תוכנה פשוטה.

הסקירה העסקית האסטרטגית של HP

בינה דינמית ויחסים אסטרטגיים אמינים

עבודה משותפת עם תוכנית ייעודית של אנשים וטכנולוגיות,
המאפשרת לצפות ,לעקוב ולמטב את השפעתו של הסכם
שירותי ההדפסה המנוהלת שלך ,ולהשיג הבנה מורכבת של
סביבת העבודה.

מרכז הבקרה להתקני HP

השגחה על צי המדפסות ,פעולות בהתקנים
ונתונים על-פי דרישה
ניהול כל הצי שלך בזמן קרוב לאמת מפורטל יחיד,
אינטראקטיבי ,שקל לנווט בו.

תובנות מיידיות על צי המדפסות

ניתוח נתונים מתקדם כדי לבנות מודלים,
לצפות את ביצועי הציוד שלך ולמטב אותם

מאפיינים

יתרונות

•התקנת תוכנה בלבד
•איסוף נתונים ברמה דיאגנוסטית
•גישה מאובטחת מרחוק
•מאפייני ניהול של תצורה ,מדיניות ואבטחה
•איסוף נתונים לא מקוון באמצעות HP Web Jetadmin

•שיפור ניהול צי המדפסות באמצעות שער מאובטח
•הערכה ופתרון בעיות מרחוק; הפחתת זמן השבתה של
המדפסת ושחרור טכנאים לפרויקטים דחופים יותר
•גישה למגוון גדול של תוכן כדי לאפשר ניתוח עמוק יותר
ותובנות מעשיות

•שיחות אסטרטגיות מתוזמנות
•סימון יעדים בעבודת צוות
• מיקוד בתובנות אנליטיות ,לא בנתונים
•מיטוב מדיניות הדפסה
•ניתוח עלות מול תועלת
•האפשרות לגלות תחומים להגברת החיסכון והיעילות

•בניית יחסי אמון אסטרטגיים המבוססים על אחריותיות,
שקיפות ותוצאות
•ניתוח התנהגות הדפסה בכל הרמות ,החל מכלל החברה
וכלה בהתקן יחיד
•אלה הכלים שתזדקק להם כדי להוכיח את יעילותו של
הסכם שירותי ההדפסה המנוהלים שלך עם HP
•שיפור קבלת ההחלטות האסטרטגית באמצעות תובנות
רבות ערך ומידע בזמן קרוב לאמת
•האפשרות לחזות מראש השפעה עסקית של שינויים
מוצעים בעזרת תרחישי "מה־אם"

•סטטוס צי מדפסות בזמן קרוב לאמת עם שילוב של מפות,
גרפים וטבלאות

•עדכון פשוט של מידע על התקנים

•בקרה וביצועים אוטומטיים
•זיהוי התקנים ללא דיווח
•התראות אוטומטיות ושילוב כרטיסי שירות

•יכולות לשירות חיזוי
•פתרון וניתוח מגמות פרואקטיביים
•דיווח דינמי ותרחישי "מה־אם"
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•זיהוי התקנים ללא דיווח

•שיפור יכולת זיהוי בעיות ופתרונות עם מידע והתראות
בזמן קרוב לאמת
•חיסול הסרבול ומציאת מידע שאתה זקוק לו בעזרת ממשק
קל לשימוש

•קבלת תובנות מניתוח עומק של שימוש בשירות,
מגמות וגורמים בסיסיים במיטוב ושיפור צי המדפסות
•זיהוי בעיות בהתקנים לפני שהן מתרחשות וצמצום
התערבות בעבודת ההתקנים
•שיפור מתמיד של ביצועי ההתקנים

כלי התובנות המידיות על צי המדפסות מהשטח של HP
מספק נתוני עומק על שימוש בהתקנים ,מצב טכני ושירות
כדי לעזור לך לזהות בעיות בהתקנים לפני שהן מתרחשות.

כלי התובנות המידיות על צי המדפסות מהלקוח של HP
מספק גישה ישירה לתובנות על ליקויים בתזרים העבודה
ושיפורים אפשריים.

מידע על הזמנות

כלי הבינה העסקית של  HPזמינים כחלק מהסכם שירותי ההדפסה המנוהלים שלך.
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