Informacje

HP Business Intelligence
Intuicyjne narzędzia do analiz danych zwiększające wydajność operacyjną

Ogranicz koszty druku dzięki proaktywnej analizie i konserwacji.

Wykorzystaj dane do stworzenia
wydajnej i zrównoważonej
floty drukarek
Wiele firm wprowadza programy mające
na celu poprawę wydajności druku. Jednak
często prowadzi to do pojawienia się zupełnie
nowych wyzwań. Na każdą złotówkę wydaną
na drukowanie dziewięć złotych przypada
na zarządzanie drukiem1. Pierwszym krokiem
do ograniczenia kosztów w dłuższej
perspektywie jest ustalenie obszarów,
których poprawa przyniesie najlepsze efekty.
Do tego celu można wykorzystać rozwiązania
HP Business Intelligence, które umożliwiają
gromadzenie i analizowanie danych
w ramach całej floty.

Twoje nowe narzędzia

„Na każdą
złotówkę wydaną
na drukowanie
dziewięć złotych
przypada
na zarządzanie
drukiem1”.

Pakiet HP Business Intelligence to
zaawansowane narzędzia i rozwiązania
dostępne w ramach umowy Managed
Print Services.
Firma HP zapewnia pomoc w automatyzacji
procesów gromadzenia i analizowania danych.
To z kolei umożliwia klientom prowadzenie
proaktywnej konserwacji, zwiększenie
wydajności oraz znalezienie nowych
sposobów ograniczenia wydatków.
W ramach dodatkowej pomocy doświadczeni
eksperci HP dokonują oceny potrzeb oraz
zapewniają stałe wsparcie w zakresie
obniżania kosztów i zwiększania wydajności.

HP Device Connect
Narzędzie umożliwiające zdalny dostęp
oraz gromadzenie szczegółowych danych
dotyczących drukowania.

HP Strategic Business Reviews
Oparty na współpracy proces umożliwiający
określenie obszarów, w których można
szybko obniżyć koszty, a także raportowanie
rzeczywistej wartości uzyskanej w ramach
umowy MPS.

HP Device Control Center
Narzędzie umożliwiające spersonalizowany
przegląd całej floty poprzez zarządzanie
urządzeniami i gromadzenie
potrzebnych danych.

HP Instant Fleet Insights
Narzędzie pozwalające na wykorzystanie
zaawansowanej analityki do modelowania,
prognozowania oraz optymalizacji
wydajności sprzętu.
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Rozwiązanie HP Business Intelligence

Funkcje
• Instalacja poprzez oprogramowanie.

HP Device Connect
Bezpieczne gromadzenie szczegółowych
danych dotyczących drukowania.
Urządzenia drukujące to źródło ważnych danych.
Rozwiązanie HP Device Connect ułatwia konfigurację
infrastruktury analitycznej poprzez instalację
prostego oprogramowania.

• Gromadzenie danych na poziomie diagnostycznym.
• Bezpieczny zdalny dostęp.
• Funkcje zarządzania konfiguracją, zasadami
i bezpieczeństwem.
• Gromadzenie danych offline z wykorzystaniem
rozwiązania HP Web Jetadmin.

• Określone czasowo konsultacje strategiczne.

HP Strategic Business Reviews
Dynamiczna inteligencja oraz zaufana
strategiczna relacja.
Skorzystaj ze wsparcia osób i technologii, aby móc
prognozować, śledzić i optymalizować wpływ swojej
umowy o świadczenie usług Managed Print Services
oraz w pełni zrozumieć środowisko druku.

• Grupowa analiza porównawcza.
• Nacisk położony na analitykę, a nie na dane.
• Optymalizacja reguł drukowania.
• Porównanie kosztów i korzyści.
• Odkrywanie obszarów umożliwiających obniżenie
kosztów i zwiększenia wydajności.

Korzyści
• Usprawnij zarządzanie flotą dzięki bezpiecznej
bramie sieciowej.
• Zdalnie diagnozuj i usuwaj problemy, co skróci
przestoje drukarek i uwolni zasoby kadrowe
na potrzeby innych projektów.
• Sięgnij do bogatych zasobów, dzięki którym
przeprowadzisz wnikliwe analizy i uzyskasz
dostęp do przydatnej wiedzy.

• Buduj zaufanie i strategię w oparciu
o odpowiedzialność, transparentność i wyniki.
• Analizuj sposób wykorzystania drukarek
na wszystkich poziomach: od całej firmy
po pojedyncze urządzenia.
• Wykorzystuj niezbędne narzędzia, aby móc wykazać
wartość Twojej umowy HP MPS.
• Usprawnij proces podejmowania strategicznych
decyzji dzięki cennym informacjom dostarczanym
w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
• Zobrazuj potencjalny wpływ proponowanych
zmian na firmę z wykorzystaniem scenariuszy
możliwych zdarzeń.

HP Device Control Center
Nadzór nad flotą, śledzenie funkcjonowania
urządzeń oraz dostęp do danych na żądanie.
Zarządzaj całą flotą w czasie zbliżonym
do rzeczywistego za pomocą pojedynczego,
prostego w obsłudze, interaktywnego portalu.

HP Instant Fleet Insights
Zaawansowana analityka do modelowania,
prognozowania oraz optymalizacji
wydajności sprzętu.

• Dostęp do informacji na temat statusu floty w czasie
zbliżonym do rzeczywistego w oparciu o mapy,
wykresy i tabele.

• Aktualizuj informacje na temat urządzeń
w prosty sposób.

• Identyfikacja niezgłaszających się urządzeń.

• Podnieś skuteczność wykrywania i rozwiązywania
problemów w oparciu o informacje i ostrzeżenia
dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

• Zautomatyzowane ostrzeżenia i integracje zgłoszeń
serwisowych.

• Szybko docieraj do potrzebnych informacji dzięki
intuicyjnemu interfejsowi.

• Możliwość prowadzenia proaktywnego serwisu.
• Rozwiązywanie potencjalnych problemów
i analiza trendów.

• Zdobywaj wiedzę niezbędną do optymalizacji floty
opartą na dogłębnej analizie wykorzystania,
trendów oraz przyczyn problemów.

• Dynamiczne raportowanie i scenariusze
możliwych zdarzeń.

• Wykrywaj potencjalne problemy i ogranicz
konieczność ingerowania w działanie urządzeń.

• Identyfikacja niezgłaszających się urządzeń2.

• Stale podnoś wydajność urządzeń.

• Zautomatyzowane monitorowanie i realizacje dostaw.

Rozwiązanie HP Field Instant Fleet Insights
zapewnia szczegółowe dane na temat wykorzystania,
stanu i działania urządzeń. Umożliwia również
wykrycie potencjalnych problemów.
Rozwiązanie HP Customer Instant Fleet Insights
zapewnia bezpośredni dostęp do informacji
na temat zakłóceń oraz możliwych usprawnień
obiegu dokumentów.

Informacje dotyczące zamawiania

Narzędzia HP Business Intelligence są dostępne w ramach umowy HP MPS.

Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.
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ALL Associates Group, luty 2015 r. Dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników (średnia dla wszystkich branż i wielkości przedsiębiorstw).
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Tylko wersja terenowa.
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