I korthet

HPs affärskunskap
Intuitiva dataanalysverktyg för att förbättra verksamhetens effektivitet

Minska dina kostnader genom att hantera din skrivarmiljö med
förutseende analyser och proaktivt underhåll.

Använd data för att utveckla en
effektiv, hållbar skrivarpark
Många organisationer lanserar policyer för
att förbättra effektiviteten i sin skrivarmiljö,
men upptäcker tyvärr att underhållet av dessa
förbättringar skapar helt nya utmaningar.
För varje dollar som spenderas på utskrifter,
spenderas ytterligare nio på hanteringen av
dem.1 Första steget för att sänka kostnader
till en hållbar, effektiv nivå på lång sikt är att
upptäcka var justeringar kan ge störst effekt.
Det är därför HPs affärskunskap kan hjälpa
till. Den låter dig samla in och analysera data
från hela din skrivarpark.

Möt ditt nya branschverktyg

”För varje dollar
som spenderas på
utskrifter, spenderas
ytterligare nio på
hanteringen av dem.”1

HPs affärskunskap erbjuder en uppsättning
avancerade verktyg och lösningar som finns
tillgängliga med ditt Managed Print Serviceavtal.
HP samarbetar med dig för att automatisera
datainsamling och analyser så att du kan
utnyttja insikterna för proaktivt underhåll,
identifiera möjligheter att bli mer effektiv och
hitta nya sätt att minska utgifterna. Och för
all övrig hjälp använder våra HP-experter sin
erfarenhet för att bedöma dina behov och
erbjuda den löpande support som behövs för
att hjälpa dig kapa kostnaderna och förbättra
produktiviteten.

HP Device Connect
ger en åtkomstanslutning på distans för att
samla in utskriftsdata på djupet

HP Strategic Business Reviews
är en samarbetsprocess som identifierar och
hjälper till att öka kostnadsbesparingarna
och rapportera om det aktuella värde som
skapats med ditt MPS-avtal

HP Device Control Center
erbjuder en skräddarsydd vy över hela din
skrivarpark som hjälper dig att direkt hantera
dina enheter och samla in data när du vill

HP Instant Fleet Insights
låter dig använda avancerade analyser för att
modellera, förutspå och optimera prestandan
i din utrustning
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HP Device Connect
Samla in utskriftsdata på djupet på ett
säkert sätt
Dina skrivare och bildbehandlingsenheter
innehåller mängder av värdefulla data.
HP Device Connect hjälper dig skapa en analytisk
infrastruktur med en enkel programinstallation.

HP Strategic Business Reviews
Dynamisk intelligens och ett pålitligt
strategiskt samarbete
Samarbeta med ett dedikerat program med
människor och teknik som gör att du kan
förutse, spåra och optimera effekterna av
ditt Managed Print Services-avtal och få en
fullständig förståelse av din skrivarmiljö.

HP Device Control Center
Översikt över skrivarparken,
enhetsinsatser och data när du vill
Hantera hela skrivarparken i närtid från en
enda lättnavigerad interaktiv portal.

HP Instant Fleet Insights
Avancerade analyser för att modellera,
förutspå och optimera prestandan i din
utrustning

Funktioner

Fördelar

• Endast installation av programvara
• Datainsamling på diagnosnivå
• Säker åtkomst på distans
• Konfigurations-, policy- och säkerhetshanteringsfunktioner.
• Insamling av data offline med HP Web Jetadmin

• Förbättra hantering av skrivarparken genom
att använda en säker gateway
• Utvärdera och åtgärda problem på distans,
vilket minskar skrivarens nertid och befriar
tekniker för viktigare jobb
• Få tillgång till ett brett utbud av innehåll för att
möjliggöra djupare analyser och angripbara
insikter

• Tidsbaserade strategiska konversationer
• Intern jämförelse
• Fokusera på analytiska insikter, inte data
• Optimera utskriftspolicyn
• Kostnader visavi fördelsanalyser
• Hitta områden där större besparingar och
effektivitet kan uppnås

• Bygg ett pålitligt och strategiskt samarbete
baserat på ansvar, transparens och resultat
• Analysera utskriftsbeteende på alla nivåer,
från enskilda enheter till hela företaget
• Här finns de verktyg du behöver för att
demonstrera värdet av ditt HP MPS-avtal
• Förbättra strategiska beslut med hjälp av
värdefulla insikter och närtidsinformation
• Visualisera affärspåverkan på föreslagna
förändringar i förhand med ”tänk om”scenarier.

• Status för skrivarparken i närtid med integrerade
kartor, grafer och tabeller
• Automatiserad övervakning och koll på
förbrukningsvaror
• Identifiering av enheter som inte rapporterar
• Automatiska varningar och integrerade
servicemeddelanden

• Uppdatera enkelt enhetsinformationen
• Förbättra problemidentifiering och lösning
med närtidsinformation och varningar
• Skär igenom bruset och hitta den information
du behöver med ett lättanvänt gränssnitt

• Förutseende servicemöjligheter
• Proaktiv problemlösning och trendanalyser
• Dynamiska rapporter och ”tänk om”-scenarier
• Identifiering av enheter som inte rapporterar2

• Få insikt från djupanalys av tjänsteanvändning,
trender och bakomliggande orsaker till
förbättrad optimering av skrivarparken
• Identifiera skrivarproblem innan de uppstår
och minska behovet av insatser på skrivaren
• Förbättra kontinuerligt skrivarens prestanda

HP Field Instant Fleet Insights innehåller data
om enhetsanvändning, tillstånd och service
på djupet för att hjälpa dig identifiera problem
i enheterna innan de uppstår.
HP Customer Instant Fleet Insights ger direkt
tillgång till insikter om arbetsflödesbrister och
möjliga förbättringar.

Beställningsinformation

HPs affärskunskapsverktyg finns tillgängliga som en del av ditt HP MPS-avtal.
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