Informačný leták

HP Business Intelligence
Intuitívne nástroje dátovej analýzy na zlepšenie prevádzkovej efektivity

Znížte svoje náklady riadením vášho tlačového prostredia s predikatívnou
analýzou a aktívnou údržbou.

Používajte dáta na vytvorenie
efektívnej, trvalo udržateľnej
skupiny tlačových zariadení
Po spustení iniciatív na zlepšenie efektivity
tlačového prostredia mnoho organizácií zistí,
že udržiavanie týchto zlepšení vytvára úplne
nové výzvy. S každým dolárom vynaloženým
na tlač sa vynaloží ďalších deväť dolárov
na riadenie.1 Prvým krokom pri znižovaní
nákladov na dlhodobo udržateľnú a efektívnu
úroveň je zistiť, kde môžu mať vaše zmeny
najväčší dopad. Práve tu vám môže pomôcť
nástroj HP Business Intelligence, s ktorým
môžete zhromažďovať a analyzovať dáta
z celej skupiny vašich zariadení.

Zoznámte sa s vašimi novými
obchodnými nástrojmi

„S každým dolárom
vynaloženým na tlač
sa vynaloží ďalších
deväť dolárov na
riadenie.“1

HP Business Intelligence poskytuje súbor
pokročilých nástrojov a riešení, ktoré sú k
dispozícii v rámci vašej zmluvy o poskytovaní
služieb Managed Print Services.
HP s vami bude spolupracovať na automatizácii
zberu a analýzy dát, takže budete môcť
využiť vaše vedomosti na aktívnu údržbu,
identifikáciu príležitostí na zvýšenie efektivity
a objavenie nových spôsobov zníženia
výdavkov. A aby sme vám pomohli ešte viac,
naši experti v HP využijú svoje skúsenosti na
vyhodnotenie vašich potrieb a poskytovanie
neustálej podpory potrebnej na znižovanie
vašich nákladov a zvyšovanie produktivity.

HP Device Connect
poskytuje pripojenie pre vzdialený prístup na
zhromažďovanie podrobných informácií o tlači

HP Strategic Business Reviews
je proces spolupráce s cieľom identifikovať
a pomôcť zrýchliť úspory nákladov a podávať
správy o aktuálnej hodnote získanej z vašej
zmluvy o poskytovaní služieb MPS

HP Device Control Center
ponúka personalizovaný pohľad na celú
skupinu vašich zariadení, čím vám pomáha
priamo spravovať vaše zariadenia
a zhromažďovať dáta na vyžiadanie

HP Instant Fleet Insights
vám umožňuje využívať pokročilé analýzy na
modelovanie, predpovedanie a optimalizáciu
výkonu vašich zariadení
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Riešenie HP Business Intelligence

HP Device Connect
Bezpečne zhromažďujte podrobné
informácie o tlači
Vaše tlačové a zobrazovacie zariadenia sú
bohatý zdroj cenných dát. HP Device Connect
vám pomáha nastaviť analytickú infraštruktúru
cez jednoduchú softvérovú inštaláciu.

HP Strategic Business Reviews
Dynamická inteligencia a dôveryhodný
strategický vzťah
Zapojte sa do špecifického programu s ľuďmi
a technológiami, ktorý vám umožní predvídať,
sledovať a optimalizovať dopady vašej zmluvy
o poskytovaní riadených tlačových služieb (MPS)
pri dosiahnutí plného porozumenia vášho
prostredia.

HP Device Control Center
Dohľad nad skupinou zariadení, činnosť
zariadení a dáta na požiadanie
Riaďte celú skupinu vašich zariadení takmer
v reálnom čase zo samostatného interaktívneho
portálu s jednoduchou orientáciou.

HP Instant Fleet Insights
Pokročilé analýzy na modelovanie,
predpovedanie a optimalizáciu výkonu

Vlastnosti

Výhody

• Výlučne softvérová inštalácia
• Zhromažďovanie dát na diagnostickej úrovni
• Bezpečný vzdialený prístup
• Funkcie konfigurácie, uplatňovania pravidiel
a bezpečnostného riadenia
• Offline zber dát pomocou nástroja HP Web
Jetadmin

• Zlepšite spravovateľnosť skupiny zariadení
pomocou zabezpečenej brány
• Adresujte a opravujte problémy na diaľku,
aby ste znížili prestoje tlačiarní a uvoľnili
technikov pre naliehavejšie projekty
• Pristupujte ku širokej škále obsahov, aby ste
umožnili hlbšiu analýzu a získali poznatky, ktoré
vám umožnia konať

• Strategické konverzácie na základe času
• Porovnávanie s konkurenciou
• Zameranie na analytické poznanie, nie na dáta
• Optimalizácia tlačových pravidiel
• Analýza nákladov v porovnaní s prínosmi
• Odhalenie oblastí vyšších úspor a väčšej efektivity

• Vybudujte si dôveryhodný a strategický vzťah
založený na zodpovednosti, transparentnosti
a výsledkoch
• Analyzujte tlačové správanie na všetkých
úrovniach, od celopodnikovej úrovne po
jednotlivé zariadenia
• Tieto nástroje potrebujete na predvedenie
hodnoty vašej zmluvy MPS s HP
• Zlepšite strategické rozhodovanie vďaka
cenným poznatkom a informáciám, ktoré
dostanete takmer v reálnom čase
• V predstihu vizualizujte obchodné dopady
navrhnutých zmien pomocou „čo ak“ scenárov

• Zisťovanie stavu skupiny takmer v reálnom čase
so začlenenými mapami, grafmi a tabuľkami
• Automatizované monitorovanie a dopĺňanie
spotrebného materiálu
• Identifikácie zariadenia, ktoré nepodáva hlásenia
• Automatizované varovania a integrácia žiadanky
o servisný úkon

• Jednoducho aktualizujte informácie o zariadení
• Zlepšite identifikáciu a riešenie problému
pomocou informácii a výstrah takmer
v reálnom čase
• Nájdite tú správnu cestu a informácie, ktoré
potrebujete, pomocou rozhrania s jednoduchou
obsluhou

• Funkcie predvídania servisných úkonov
• Aktívne riešenie a analýza trendov
• Dynamické hlásenie a „čo ak“ scenáre
• Identifikácie zariadenia, ktoré nepodáva hlásenia2

• Získajte poznatky z hĺbkovej analýzy
využívania servisu, trendov a základných
príčin na vylepšenú optimalizáciu skupiny
• Identifikujte problémy so zariadeniami
skôr než k nim dôjde a obmedzte potrebu
zásahov do zariadení
• Neustále zlepšujte výkonnosť zariadení

HP Field Instant Fleet Insights poskytuje
podrobné dáta o používaní, stave a servise
zariadenia, aby vám pomohla identifikovať
problémy so zariadením skôr než nastanú.
HP Customer Instant Fleet Insights poskytuje
priamy prístup k poznatkom o nedostatkoch
a možných zlepšeniach pracovného procesu.

Informácie pre objednávku

Nástroje HP Business Intelligence sú k dispozícii v rámci vašej zmluvy HP MPS.

Zaregistrujte sa pre aktualizácie na
hp.com/go/getupdated
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ALL Associates Group, február 2015. Pre spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami (spriemerované naprieč odvetviami a veľkosťami podnikov).
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Iba verzia na použitie na mieste.
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