Briefing

HP Business Intelligence
Intuitive dataanalyseverktøy for å forbedre operativ effektivitet

Reduser kostnadene dine ved å administrere utskriftsmiljøet
med forutsigbare analyser og proaktivt vedlikehold.

Bruk data til å utvikle en effektiv
og bærekraftig skriverflåte
Mange organisasjoner lanserer initiativer
for å forbedre effektiviteten i utskriftsmiljøet
sitt, bare for å oppdage at å vedlikeholde slike
forbedringer skaper en helt ny utfordring.
For hver krone du bruker på utskrifter, brukes
ytterligere ni på administrasjon.1 Det første
steget for å få ned kostnadene til et varig
effektivt nivå, er å finne ut hvor endringene
dine kan få størst mulig gjennomslag. Det er
her HP Business Intelligence kan hjelpe, ved å
la deg samle og analysere data fra hele flåten.

Dette er våre nye
bransjeverktøy

"For hver krone
brukt på utskrifter,
blir ytterligere
ni brukt på
administrasjon."1

HP Business Intelligence leverer et sett
avanserte verktøy og løsninger som
er tilgjengelige med vår Managed Print
Services-avtale.
HP vil arbeide sammen med deg for
å automatisere datainnsamling og analyser,
slik at du kan utnytte innsikten du får, til å bli
proaktiv med vedlikeholdet, finne muligheter
til å bli mer effektiv og nye måter å redusere
utgifter på. Og for ekstra hjelp bruker våre
HP-eksperter erfaringen sin for å vurdere
behovene dine og levere kontinuerlig
support som trengs for å hjelpe deg å kutte
kostnader og forbedre produktiviteten.

HP Device Connect
leverer ekstern tilgang for å samle
dybdedata om utskrifter

HP Strategic Business Reviews
er en samarbeidsprosess som skal finne
og hjelpe til å øke kostnadsinnsparinger,
samt rapportere om den reelle verdien
som blir realisert fra MPS-kontrakten din

HP Device Control Center
tilbyr en personlig tilpasset oversikt over hele
flåten, og hjelper deg å styre enhetene dine
direkte og samle data ved behov

HP Instant Fleet Insights
lar deg benytte avanserte analyser for
å modellere, forutse og optimalisere
ytelsen til utstyret ditt
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HP Business Intelligence-løsning

HP Device Connect
Samle dybdedata om utskrifter
på en sikker måte
Utskrifts- og bildebehandlingsenheter
er en rik kilde til verdifulle data.
HP Device Connect hjelper deg å sette
opp en analytisk infrastruktur via en enkel
programvareinstallasjon.

HP Strategic Business Reviews
Dynamisk intelligens og et pålitelig
strategisk forhold
Bli partner med et spesielt program med
mennesker og teknologier som gjør det mulig
for deg å forutse, spore og optimalisere
slagkraften i Managed Print Services-avtale,
og slik få en full forståelse av hele miljøet ditt.

HP Device Control Center
Flåteoversikt, enhetstiltak
og data på forespørsel
Styr hele flåten i nær sanntid fra en enkel,
lettnavigert og interaktiv portal.

HP Instant Fleet Insights
Avanserte analyser for å modellere,
forutse og optimalisere ytelse

Funksjoner

Fordeler

• Ren programvareinstallasjon
• Datainnsamling på diagnosenivå
• Sikker ekstern tilgang
• Konfigurerings-, policy- og
sikkerhetsadministrasjonsfunksjoner
• Offline datainnsamling ved bruk
av HP Web Jetadmin

• Forbedre flåtehåndtering ved bruk av sikker
inngangsport
• Vurder og håndter problemer eksternt,
noe som reduserer nedetid for skrivere
og frigjør teknikere til viktigere prosjekter
• Få tilgang til et rikt utvalg innhold for
å muliggjøre dypere analyse og nyttig innsikt

• Tidsbaserte, strategiske samtaler
• Relevant referansemåling
• Fokus på analytisk innsikt, ikke data
• Optimalisering av utskrifts-policy
• Analyse av kost-nytteforhold
• Avdekking av områder med større innsparinger
og effektivitet

• Bygg et betrodd og strategisk forhold basert
på ansvarlighet, åpenhet og resultater
• Analyser utskriftsopptreden på alle nivåer,
fra bedriftsnivå til den enkelte enhet
• Her er verktøyene du trenger for å vise
verdien av din HP MPS-kontrakt
• Forbedre strategiske avgjørelser med
verdifull innsikt og informasjon i nær sanntid
• Visualiser forretningspåvirkningen av
foreslåtte endringer på forhånd ved hjelp
av "hva-hvis"-scenarioer

• Nær sanntidsstatus med integrerte kart,
grafer og diagrammer
• Automatisert overvåking og forsyningsstyring
• Ikke-rapporterende enhetsidentifikasjon
• Automatiserte varsler og integrasjon
med servicebillett

• Oppdater enhetsinformasjon enkelt
• Forbedre identifisering av problemer
og avgjørelser med nær sanntidsinformasjon
og varsling
• Skjær gjennom rotet og finn
informasjonen du trenger med
et brukervennlig brukergrensesnitt

• Forutse service-muligheter
• Proaktive avgjørelser og trendanalyser
• Dynamisk rapportering og "hva-hvis"-scenarier
• Ikke-rapporterende enhetsidentifikasjon2

• Få innsikt fra dype analyser av servicebruk, trender og grunnlag for forbedret
flåteoptimalisering
• Identifiser enhetsproblemer før de inntreffer
og reduser enhetsinngrep
• Forbedre enhetsytelse kontinuerlig

HP Field Instant Fleet Insights leverer
dybdedata om enhetsbruk, tilstand og service
for å hjelpe deg med å identifisere problemer
med enhetene før de inntreffer.
HP Field Instant Fleet Insights leverer
direkte tilgang til innsikt om mangler med
arbeidsflyten og mulige forbedringer.

Bestillingsinformasjon

HP Business Intelligence-verktøy er tilgjengelige som en del av din HP MPS-kontrakt.

Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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Kun områdeversjon.
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