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HP Business Intelligence szolgáltatás
Intuitív adatelemző eszközök, amelyek hatékonyabb működést eredményeznek
Vegye igénybe a prediktív analitikai és proaktív karbantartási eszközöket nyomtatási
környezete kezeléséhez, és csökkentse költségeit.

Tegye hatékonnyá és
fenntarthatóvá nyomtatóflottáját
az adatok használatával
Sok szervezettel előfordul, hogy különböző
kezdeményezéseket indítanak el nyomtatási
környezetük hatékonyságának növelése érdekében,
majd azzal szembesülnek, hogy ezeknek
a fejlesztéseknek a fenntartása egy új, minden
korábbitól eltérő kihívás elé állítja őket. Minden
nyomtatásra költött forintra kilenc, a menedzselésre
fordított forint jut.1 Ha hosszú távon fenntartható
és hatékony szintre szeretnék csökkenteni a
költségeket, az első lépés annak beazonosítása,
hogy hol válthatják ki a legnagyobb hatást
a változtatások. Pontosan itt jön a segítségére
a HP Business Intelligence szolgáltatás, amely
lehetővé teszi, hogy a teljes flottára kiterjedően
összegyűjtse és elemezze az adatokat.

Bemutatjuk a szakma új eszközeit

„Minden nyomtatásra
költött forintra kilenc,
a menedzselésre
fordított forint jut”1

A HP Business Intelligence korszerű eszközök
és megoldások tárházát biztosítja a Felügyelt
nyomtatási szolgáltatások (MPS) szerződése mellé.
Önnel együttműködve a HP automatikussá teszi
az adatgyűjtést és -elemzést, így az eredmények
alapján proaktív módon viszonyulhat a
karbantartáshoz, beazonosíthatja, hogy hol
lehet még hatékonyabb, és új megoldásokat
találhat a költségek csökkentésére. Ha pedig
további segítségre van szüksége, tapasztalt
HP-szakértőink felmérik az igényeit, és folyamatos
támogatást biztosítanak költségei csökkentéséhez
és hatékonysága javításához.

	HP Device Connect –
HP eszközcsatlakozás
távoli hozzáférést biztosít a részletes nyomtatási
adatok begyűjtéséhez

	HP Strategic Business Reviews –
HP stratégiai üzleti áttekintések
olyan, együttműködésen alapuló folyamat,
amelynek célja beazonosítani és felgyorsítani
a költségmegtakarítást, és felmérni az
MPS-szerződésének köszönhető tényleges
változásokat

	HP Device Control Center –
HP eszközellenőrző központ
személyre szabott rálátást biztosít a teljes flottára,
és hozzásegíti, hogy közvetlenül kezelje az
eszközöket, és akkor gyűjtse be az adatokat,
amikor szüksége van rájuk

	HP Instant Fleet Insights –
HP azonnali flottabetekintés
lehetővé teszi, hogy korszerű elemzési eszközökkel
modellezze, előre jelezze és optimalizálja eszközei
teljesítményét

Tájékoztató | HP Business Intelligence

HP Business Intelligence – megoldások
	HP Device Connect –

HP eszközcsatlakozás

Részletes nyomtatási adatok biztonságos
begyűjtése

Jellemzők
• Kizárólag szoftveres telepítés
• Diagnosztikai szintű adatbegyűjtés
• Biztonságos távoli hozzáférés
• Konfigurációs, jogszabályi és biztonságkezelési jellemzők
• Offline adatbegyűjtés a HP Web Jetadmin segítségével

Nyomtatási és képalkotó eszközeiből rengeteg értékes
adatot nyerhet ki. A HP Device Connect lehetővé teszi,
hogy egy egyszerű szoftver telepítésével egy teljes
analitikai infrastruktúrát hozzon létre.

	HP Strategic Business Reviews –

HP stratégiai üzleti áttekintések

Dinamikus intelligencia és megbízható
stratégiai kapcsolat
Alakítson ki partnerkapcsolatot egy elkötelezett
emberek és célzott technológiák segítségével
összeállított programmal, hogy előre láthassa,
nyomon követhesse és optimalizálhassa
MPS-szerződése eredményeit, és tökéletesen
átláthassa nyomtatási környezetét.

	HP Device Control Center –

HP eszközellenőrző központ

Flottaáttekintés, eszközműveletek és adatok
igény szerint

• Időalapú stratégiai párbeszéd
• Partner-referenciapont
• Elemzési és nem adatközpontú betekintés
• Nyomtatási irányelvek optimalizálása
• Elemzés a költségek és a haszon összevetése alapján
• Azoknak a területeknek a beazonosítása, ahol
nagyobb megtakarítás és hatékonyság érhető el

HP azonnali flottabetekintés

Korszerű elemzési eszközök,
amelyekkel modellezheti, előre jelezheti
és optimalizálhatja teljesítményét

• Biztonságos átjáró segítségével javítja a flotta
kezelhetőségét
• Távolról mérheti fel és javíthatja ki a problémákat;
csökkenti a nyomtató állásidejét és felszabadítja
a technikusokat a sürgősebb projektek számára
• Gazdag, változatos tartalomhoz biztosít hozzáférést,
így mélyrehatóbb elemzést tesz lehetővé, és ezek
alapján megteheti a szükséges lépéseket

• Megbízható, stratégiai alapú, számonkérhetőségen,
átláthatóságon és eredményeken alapuló
kapcsolatot építhet ki
• A nyomtatási magatartást minden szinten elemezheti,
a vállalati szinttől az egyes eszközök szintjéig
• Tartalmazza mindazokat az eszközöket, amelyekre
szüksége van HP MPS-szerződése értékének
visszaigazolásához
• Értékes meglátásokkal és közel valós idejű
információval javíthatja a stratégiai döntéshozást
• Forgatókönyvekkel modellezheti előre a javasolt
változások üzleti hatását

• Közel valós idejű flottaállapot integrált térképekkel,
grafikonokkal és diagramokkal
• Automatikus nyomon követés és kellékanyagpótlás
• Nem jelentésalapú eszközazonosítás

• Az eszközadatok egyszerű frissítése
• A problémák beazonosításának és megoldásának
elősegítése a közel valós idejű információk és
riasztások segítségével

• Automatikus riasztások és szolgáltatásjegy-integráció

• Vágjon rendet a zűrzavarban, és találja meg a
keresett információt az egyszerűen használható
kezelői felületen keresztül

• Prediktív szolgáltatási lehetőségek

• Nyerjen rálátást a szolgáltatáshasználat,
a trendek és az alapvető okok mélyreható
elemzéséből származó adatokra, hogy még
jobban optimalizálhassa flottáját

Irányítsa a teljes flottát közel valós időben egy
egyszerűen navigálható, interaktív portálon keresztül.

HP Instant Fleet Insights –

Előnyök

• Proaktív megoldások és trendelemzések
• Dinamikus jelentés és modellezés forgatókönyvekkel
• Nem jelentésalapú eszközazonosítás2

A HP Field Instant Fleet Insights részletes adatokat
biztosít az eszközhasználatról, az eszköz állapotáról,
illetve a szolgáltatásokról, hogy még a bekövetkeztük
előtt beazonosíthassa a problémákat.

• Azonosítsa be még a bekövetkeztük előtt
az eszközökkel kapcsolatos problémákat,
és csökkentse a beavatkozások számát
• Javítsa folyamatosan az eszközök teljesítményét

A HP Customer Instant Fleet Insights közvetlen
hozzáférést biztosít a munkafolyamatok
hiányosságainak felméréséhez és az esetleges
javításokhoz.

Rendeléssel kapcsolatos információ

A HP Business Intelligence eszközei a HP MPS-szerződés keretében érhetőek el.

Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated
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