Özet

HP Ticari İstihbarat
Faaliyet verimliliğini artırmak için kullanıcı dostu veri analiz araçları

Kestirimci analiz ve proaktif bakım ile baskı ortamı yönetim
maliyetlerinizi düşürün

Verimli, sürdürülebilir bir
baskı filosu oluşturmak için
verilerden yararlanın
Pek çok kuruluş baskı ortamlarını daha verimli
hale getirmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor
ve bu verimlilik artışını kalıcı hale getirmenin
bambaşka bir zorluk olduğu gerçeğiyle yüz
yüze geliyor. Baskı için harcanan bir liraya
karşılık, yönetim için dokuz lira harcanıyor1.
Maliyetleri uzun vadede sürdürülebilir, verimli
bir seviyeye düşürebilmenin ilk adımı, hangi
alanda yapacağınız düzeltmelerin en büyük
etkiyi yaratacağını belirlemek. İşte tam da bu
noktada HP Ticari İstihbarat çözümü, tüm
filonuzdan gelen verileri toplayıp analiz
ederek size yardımcı olabilir.

İşinizi kolaylaştıracak
araçlarla tanışın

“Baskı için harcanan
bir liraya karşılık,
yönetim için dokuz
lira harcanıyor”1.

HP Ticari İstihbarat, Yönetilen Baskı Hizmetleri
anlaşmanızın parçası olarak bir dizi gelişmiş
araç ve çözümler sunuyor.
HP, verileri toplama ve analiz etme konusunda
sizinle iş birliği yaparak, bakım konusunda
daha proaktif olmanızı sağlayacak
içgörülerden yararlanmanıza, daha verimli
olmanızı sağlayacak fırsatları belirlemenize
ve harcamalarınızı azaltmanın yeni yollarını
bulmanıza yardımcı olabilir. Ve ek bir desteğe
ihtiyacınız olduğunda, deneyimli HP uzmanları
ihtiyaçlarınızı değerlendirmek ve maliyetlerinizi
azaltarak üretkenliğinizi artırmanız için ihtiyaç
duyduğunuz devamlı desteği size sunabilir.

HP Device Connect
baskı verileriniz üzerinde derinlemesine analiz
gerçekleştirmek için uzaktan bağlantı kurar.

HP Stratejik Ticari İncelemeler
maliyet tasarrufu alanlarını belirleyip tasarruf
etmenize yardımcı olan ve Yönetilen Baskı
Hizmetleri anlaşmanızdan elde ettiğiniz gerçek
kazanımlarla ilgili size rapor veren, iş birliğine
dayalı bir uygulamadır.

HP Device Control Center
tüm filonuza ilişkin size özel bir görünüm
sunarak aygıtlarınızı doğrudan yönetmenize
ve isteğe bağlı veri toplamanıza yardımcı olur.

HP Instant Fleet Insights
donanımınızın performansını modellemeniz,
öngörmeniz ve en iyi duruma getirmeniz için
gelişmiş analiz araçlarından faydalanmanızı
sağlar.
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HP Ticari İstihbarat çözümü

HP Device Connect
Derinlikli baskı verilerini güvenli bir
biçimde toplayın
Baskı ve görüntüleme aygıtlarınız, değerli
verilerle dolu birer kaynaktır. HP Device
Connect, basit bir yazılım kurarak analiz
altyapısı edinmenizi sağlar.

HP Stratejik Ticari İncelemeler
Dinamik istihbarat ve güvenilir bir
stratejik ilişki
Ortamınızı tam olarak kavrayarak yönetilen
baskı hizmetleri anlaşmanızın etkilerini
öngörebilmenizi, izlemenizi ve en iyi duruma
getirmenizi sağlayacak, insanlardan ve
teknolojilerden oluşan size özel bir programla
ortaklık kurun.

HP Device Control Center
Filo gözetimi, aygıtlara ilişkin eylemler
ve istek üzerine veriler

Özellikler

Avantajlar

• Yalnızca yazılım kurulumu
• Tanılama düzeyinde veri toplama
• Güvenli uzaktan erişim
• Yapılandırma, politika ve güvenlik yönetimi
özellikleri
• HP Web Jetadmin ile çevrimdışı veri toplama

• Güvenli bir ağ geçidi kullanarak filonuzun
yönetilebilirliğini artırın
• Sorunları uzaktan değerlendirip çözün; böylece
yazıcıların çalışma kesintisi sürelerini azaltarak
teknisyenlerin daha acil sorunlara zaman
ayırmalarına olanak sağlayın
• Daha derin analiz ve düzeltici eylem olanağı
sunan içgörüler için çok çeşitli içeriklere erişin

• Zamana dayalı stratejik dönüştürmeler
• Denk kıyaslaması
• Verilere değil içgörülere odaklanma
• Baskı politikası optimizasyonu
• Maliyet/fayda analizi
• Daha büyük tasarruf ve verimlilik alanlarını
ortaya çıkarma

• Hesap verebilirliğe, şeffaflığa ve sonuçlara
dayalı, güvenilir ve stratejik bir ortaklık geliştirin
• Şirket genelinden tek bir aygıta kadar tüm
seviyelerde baskı davranışlarını analiz edin
• HP Yönetilen Baskı Hizmetleri anlaşmanızın
avantajlarını gösterecek araçlarla tanışın
• Değerli içgörüler ve yakın zamanlı bilgilerle
stratejik karar alma süreçlerini iyileştirin
• Varsayım senaryolarıyla, önerilen tekliflerin
şirketiniz üzerindeki etkilerini tahmin edin

• Tümleşik haritalar, grafikler ve tablolarla yakın
zamanlı filo durumu
• Otomatik izleme ve sarf malzemesi ikmali
• Bildirimsiz aygıt tanımlama
• Otomatik uyarılar ve servis fişi entegrasyonu

• Aygıt bilgilerini kolayca güncelleyin
• Yakın zamanlı bilgiler ve uyarılarla sorun
tanılama ve çözüm süreçlerini geliştirin
• Kullanıcı dostu arayüz sayesinde karışıklık
içinde kaybolmadan aradığınız bilgileri bulun

• Kestirimci servis özellikleri
• Proaktif çözüm ve eğilim analizleri
• Dinamik raporlama ve varsayım senaryoları
• Bildirimsiz aygıt tanımlama2

• Filo optimizasyonunu artırmak için servis
kullanımına, eğilimlere ve temel nedenlere
ilişkin derinlemesine analizlerle içgörüler
elde edin
• Aygıt sorunlarını daha ortaya çıkmadan
belirleyin ve aygıt müdahalelerini azaltın
• Aygıt performansını sürekli olarak artırın

Gezinmesi kolay, interaktif bir portal aracılığıyla
tüm filonuzu yakın zamanlı olarak yönetin

HP Instant Fleet Insights
Performansı modellemek, öngörmek
ve en iyi duruma getirmek için gelişmiş
analiz araçları
HP Field Instant Fleet Insights aygıtlara
ilişkin sorunları daha ortaya çıkmadan
belirleyebilmeniz için, aygıt kullanımına,
sağlığına ve servis uygulamalarına ilişkin
derinlemesine veriler sunar.
HP Customer Instant Fleet Insights
iş akışındaki eksikliklere ve olası düzeltmelere
ilişkin içgörülere doğrudan erişim imkanı sunar.

Sipariş bilgileri

HP Ticari İstihbarat araçları, HP Yönetilen Baskı Hizmetleri anlaşmanızın bir parçası olarak sunulur.

Güncellemeler için üye olun
hp.com/go/getupdated
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