Pe scurt

HP Business Intelligence
Îmbunătățești eficiența operațiunilor cu instrumente care fac analiza
datelor mai intuitivă

Îți reduci costurile, administrându-ți mediul de imprimare cu analize
predictibile și mentenanță proactivă.

Cu ajutorul datelor obținute,
dezvolți o flotă eficientă și
sustenabilă
Multe companii pornesc inițiative pentru a-și
îmbunătăți mediile de imprimare, doar pentru
a afla că întreținerea unui mediu sigur de
imprimare este o provocare în sine. Pentru
fiecare dolar cheltuit cu imprimarea, alți nouă
se cheltuie cu administrarea.1 Primul pas
pentru a aduce costurile la un nivel sustenabil
și eficient pe termen lung este de a ști unde
modificările aduse pot avea un impact mai
mare. Aici te poate ajuta HP Business
Intelligence. Îți permite să colectezi și să
analizezi date din întreaga flotă.

Îți oferim noi instrumente
de lucru

„Pentru fiecare dolar
cheltuit imprimând,
alți nouă sunt cheltuiți
administrând.”1

HP Business Intelligence îți oferă un set de
instrumente și soluții avansate, disponibile
în acordul tău Managed Print Services.
HP va lucra alături de tine pentru a te ajuta
să automatizezi colectarea și analiza datelor.
Astfel, vei putea să utilizezi informațiile
obținute pentru a realiza mentenanța în mod
proactiv, a identifica oportunitățile prin care vei
fi mai eficient și a găsi noi metode de a reduce
costurile. Iar dacă mai ai nevoie de ajutor,
experții noștri HP îți vor evalua nevoile și îți
vor oferi în permanență suportul necesar
pentru ca tu să reduci costurile și să crești
productivitatea.

Soluția HP Device Connect
îți oferă o conexiune accesibilă de la distanță
pentru a obține date detaliate despre
imprimare

Soluția HP Strategic Business
Reviews
este un proces bazat pe colaborare care
identifică și accelerează economiile. În plus,
îți oferă un raport exact asupra valorii realizate
din contractul tău MPS

Soluția HP Device Control
Center
îți oferă o viziune personalizată asupra întregii
tale flote, ajutându-te să îți administrezi direct
dispozitivele și să obții date la comandă

Soluția HP Instant Fleet Insights
îți permite să folosești instrumentele avansate
de analiză pentru a modela, prezice și optimiza
performanța echipamentului tău
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Soluția HP Business Intelligence

Soluția HP Device Connect
Obții în mod securizat date detaliate
despre imprimare
Dispozitivele tale de imagistică și imprimare
sunt o sursă bogată de date valoroase. Soluția
HP Device Connect te ajută să configurezi
o infrastructură de analiză printr-o simplă
instalare de software.

Soluția HP Strategic Business
Reviews
Inteligență dinamică și o relație strategică
de încredere
Fă echipă cu grupuri dedicate de oameni și
tehnologii care te ajută să anticipezi, să urmărești
și să optimizezi impactul acordului tău pentru
servicii de imprimare administrabile. În final,
îți vei cunoaște în totalitate mediul de imprimare.

Soluția HP Device Control
Center
Supravegherea flotei, acțiuni ale
dispozitivelor și date la cerere

Caracteristici

Beneficii

• Instalare doar de software
• Colectare de date la nivel de diagnoză
• Acces de la distanță securizat
• Opțiuni pentru configurare, politici și administrarea
securității
• Colectarea datelor offline folosind HP Web
Jetadmin

• Îmbunătățește administrarea flotei folosind
un gateway securizat
• Evaluează și remediază probleme de la distanță,
reducând astfel timpul de nefuncționare al
imprimantei și oferindu-le tehnicienilor mai
mult timp pentru a se ocupa de proiecte mai
urgente
• Accesează o varietate de instrumente care îți
oferă o analiză mai detaliată și informații mai
ușor de folosit

• Conversații strategice bazate pe timp
• Benchmarking cu companii similare
• Accent pe insight-uri informaționale, nu pe date
• Optimizarea politicilor de imprimare
• Analiză cost vs. beneficii
• Evidențiere a zonelor potrivite pentru o mai
mare economie și eficiență

• Construiește un parteneriat strategic
de încredere bazat pe responsabilitate,
transparență și rezultate
• Analizează comportamentul de imprimare la
toate nivelurile, de la întreaga companie până
la un singur dispozitiv
• Îți oferim toate instrumentele necesare pentru
a-ți demonstra valoarea acordului HP MPS
• Iei decizii strategice mai bune cu ajutorul
informațiilor obținute rapid
• Anticipează impactul pe care schimbările
propuse îl vor avea asupra afacerii tale cu
ajutorul scenariilor alternative

• Starea flotei aproape în timp real, cu ajutorul
hărților integrate, graficelor și diagramelor
• Monitorizare automată și înlocuire consumabile
• Identificare neraportabilă a dispozitivului
• Alerte automate și integrare a tichetului de service

• Actualizezi cu ușurință informațiile despre
dispozitiv
• Îmbunătățești identificarea și rezolvarea
problemelor cu ajutorul informațiilor și alertelor
aproape în timp real
• Scapi de dezordine și găsești informațiile de care
ai nevoie cu ajutorul interfeței ușor de utilizat

• Capabilități previzibile pentru service
• Analiză proactivă a rezoluțiilor și trendurilor
• Raportare dinamică și scenarii alternative
• Identificare neraportabilă a dispozitivului2

• Obții informații prin intermediul analizei detaliate
ale utilizării serviciilor, trendurilor și metodelor
de a optimiza flota
• Identifici problemele dispozitivului înainte ca
acestea să apară și reduci intervențiile asupra
acestuia
• Îmbunătățește în permanență performanța
dispozitivului

Îți administrezi cu ușurință întreaga flotă
în timp real cu ajutorul unui singur portal
interactiv.

Soluția HP Instant Fleet
Insights
Instrumente avansate de analiză pentru
a modela, prezice și optimiza performanța
echipamentului
Soluția HP Field Instant Fleet Insights îți oferă
date detaliate legate de utilizarea dispozitivului,
starea acestuia și mentenanță pentru a te ajuta
să identifici problemele dispozitivelor înainte
ca acestea să apară.
Soluția HP Customer Instant Fleet Insights
îți oferă acces direct la informațiile despre
deficiențele ritmului de lucru și la posibile
îmbunătățiri.

Informații pentru comenzi

Instrumentele HP Business Intelligence sunt valabile ca părți ale acordului tău HP MPS.

Înscrie-te pentru noutăți pe
hp.com/go/getupdated
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ALL Associates Group, februarie 2015. Pentru companii având mai mult de 500 de angajați (medie pe toate industriile și mărimile afacerilor).
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Doar versiunea domeniului.
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