Brief

HP Business Intelligence
Intuitivas ferramentas de análise de dados para melhorar a eficiência
das suas operações

Reduza os seus custos ao gerir o seu ambiente de impressão com análises
preditivas e uma manutenção pró-ativa.

Use os dados para desenvolver
um parque de impressão
eficiente e sustentável
Muitas organizações lançam iniciativas para
melhorar a eficiência do seu ambiente de impressão
e, depois, acabam por chegar à conclusão de
que manter essas melhorias representa um
desafio completamente novo. Por cada dólar
gasto na impressão, outros nove dólares são
gastos na gestão da impressão.1 O primeiro passo
para reduzir os custos para um nível eficiente
e sustentável a longo prazo é descobrir onde os
seus ajustamentos podem ter o maior impacto.
É neste ponto que as ferramentas de HP Business
Intelligence podem ajudá-lo, permitindo-lhe
recolher e analisar dados de todo o seu parque de
impressão.

Conheça as suas novas
ferramentas de negócio

“Por cada
dólar gasto em
impressão, nove
dólares são gastos
na gestão da
impressão.”1

A solução HP Business Intelligence disponibiliza um
conjunto de ferramentas e soluções avançadas,
que estão disponíveis através do seu contrato de
Serviços de Impressão Geridos (MPS ou Managed
Print Services).
A HP trabalhará consigo com vista a automatizar
a recolha e análise de dados, para que possa
utilizar as informações obtidas para ser pró-ativo
no que respeita à manutenção, identificar
oportunidades para ser mais eficiente e encontrar
novas formas de reduzir os custos. Além disso,
poderá beneficiar de uma ajuda adicional, pois
os especialistas da HP tirarão partido da sua
experiência para analisar as suas necessidades e
prestar o apoio permanente necessário para o ajudar
a reduzir os custos e aumentar a produtividade.

HP Device Connect
disponibiliza uma ligação de acesso remoto para
recolha de dados de impressão aprofundados.

HP Strategic Business Reviews
é um processo colaborativo destinado a identificar
e a ajudar a acelerar poupanças de custos, e a
apresentar relatórios sobre o valor efetivamente
realizado a partir do seu contrato MPS.

HP Device Control Center
disponibiliza uma visão personalizada de todo
o seu parque de impressão, ajudando-o a gerir
diretamente os seus dispositivos e a recolher
dados a pedido.

HP Instant Fleet Insights
permite-lhe utilizar análises avançadas para
modelar, antecipar e otimizar o desempenho do
seu equipamento.
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Solução HP Business Intelligence

HP Device Connect
Obtenha de forma segura dados
aprofundados sobre a sua impressão
Os seus dispositivos de impressão e de
processamento de imagens são uma fonte
abundante de dados preciosos. O software
HP Device Connect ajuda-o a criar uma
infraestrutura de análise através de uma
simples instalação de software.

HP Strategic Business Reviews
Inteligência dinâmica e uma relação
estratégica de confiança
Seja parceiro de um programa completo
e dedicado de pessoas e tecnologias que
lhe permitem antecipar, rastrear e otimizar
o impacto do seu contrato de serviços de
impressão geridos permitindo-lhe, dessa
forma, ter uma visão completa do seu
ambiente de impressão.

HP Device Control Center
Supervisão do parque de impressão, ações
dos dispositivos e dados a pedido
Efetue a gestão do seu parque quase em
tempo real a partir de um único portal
interativo e de fácil navegação

HP Instant Fleet Insights
Análises avançadas para modelar, antecipar
e otimizar o desempenho
A solução HP Field Instant Fleet Insights
disponibiliza dados detalhados sobre a utilização,
o estado geral e a assistência aos dispositivos,
para o ajudar a identificar problemas nos
dispositivos antes de eles ocorrerem.

Funcionalidades

Vantagens

• Instalação apenas de software
• Recolha de dados ao nível do diagnóstico
• Acesso remoto seguro
• Funcionalidades de configuração, políticas
e gestão de segurança
• Recolha de dados offline através do software
HP Web Jetadmin

• Melhoria da gestão do parque de impressão
através da utilização de uma gateway segura
• Avaliação e correção remota de problemas,
o que permite reduzir o tempo de inatividade
das impressoras e disponibilizar aos técnicos
mais tempo para projetos mais urgentes
• Acesso a uma grande variedade de conteúdos
que lhe permitem realizar uma análise mais
aprofundada e obter informações úteis

• Contactos estratégicos periódicos
• Testes de desempenho comparativos
• Focalização na análise de informações, não
nos dados
• Otimização de políticas de impressão
• Análises custo-benefício
• Identificação de áreas de maior poupança
e eficiência

• Criação de uma relação estratégica e de
confiança baseada na responsabilidade,
transparência e em resultados
• Análise do comportamento de impressão
a todos os níveis, desde toda a empresa até
cada dispositivo
• Acesso a todas as ferramentas de que
necessita para comprovar o valor do seu
contrato HP MPS
• Melhoria da tomada de decisões estratégicas
com informações de valor acrescentado
e quase em tempo real
• Pré-visualização do impacto empresarial das
alterações propostas com cenários hipotéticos

• Estado do parque de impressão quase em tempo
real, com mapas, tabelas e gráficos integrados
• Automatização da monitorização e aquisição
de consumíveis
• Identificação de dispositivos que não enviam
relatórios
• Alertas automatizados e integração de pedidos
de assistência

• Fácil atualização das informações sobre os
dispositivos
• Melhor identificação e resolução de problemas
graças aos alertas e informações quase em
tempo real
• Maior comodidade e facilidade na procura
de informações de que realmente necessita
através de uma interface de fácil utilização

• Funcionalidades de assistência preditiva
• Resolução pró-ativa de falhas e análise de
tendências
• Relatórios dinâmicos e cenários hipotéticos
• Identificação de dispositivos que não enviam
relatórios2

• Acesso a informações aprofundadas sobre
a utilização do serviço, tendências e sobre
a origem de problemas, que lhe permitem
otimizar o parque de impressão
• Identificação de problemas nos dispositivos
antes de estes ocorrerem e redução do
número de intervenções técnicas
• Melhoria contínua do desempenho do
dispositivo

A solução HP Customer Instant Fleet Insights
disponibiliza acesso direto às deficiências do fluxo
de trabalho e a possíveis melhorias do mesmo.

Informações para encomendas

As ferramentas HP Business Intelligence estão disponíveis no âmbito do seu contrato HP MPS.

Registe-se para receber atualizações
hp.com/go/getupdated
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as dimensões).
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