Oversigt

HP MPS – mere end blot udskrivning
Opnå målbare resultater med HP Managed Print Services-løsninger
Få innovative løsninger fra ende til anden, skalerbarhed og en værdifuld
forretningsviden, som kun HP kan levere.
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HP's kundetilfredshedsvurdering betyder,
at vi er den mest
anbefalede udbyder
af MPS-løsninger1

HP MPS er den mest anbefalede MPS-udbyder. Her er årsagen.
Et samarbejde med HP om Managed Print Services (MPS) hjælper dig til mere end blot at udskrive – HP MPS
kan hjælpe med at bruge mindre tid og færre ressourcer på at håndtere problemer med udskrivning, så du
kan spare tid og penge og fokusere på andre forretningsbehov. Hvordan? Vores omfattende portefølje af
skalérbare løsninger og dataanalyse hjælper dig med at forudsige omkostninger, øge oppetiden og forbedre
sikkerheden. Derudover kan HP tilbyde dig skalérbarhed og fleksibilitet til at fortage ændringer, efterhånden
som din virksomheds behov vokser.
Innovative udskrivningsløsninger
HP tilbyder et omfattende udvalg af teknologiske
innovationer, der giver klare fordele for de
organisationer, vi samarbejder med.
Øg produktiviteten
HP's JetAdvantage-løsninger letter byrden
på it-afdelingen, hjælper med at nedbringe
omkostningerne og øger produktiviteten ved at
strømline papirbaserede processer og muliggøre,
at brugere kan udskrive sikkert de steder, hvor
der er behov for det.
Beskyt dit netværk
HP Secure Managed Print Services-løsninger tilbyder
den mest omfattende enheds-, data- og
dokumentsikkerhed for at beskytte din virksomhed,
din omsætning og dit omdømme.2 HP-eksperter kan
hjælpe dig med at vurdere risici, udvikle en
skræddersyet udskrivningspolitik og installere
enheder, software og tjenester, der giver sikker
udskrivning.
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Styrk overholdelsen af krav
Hjælp din virksomhed til at overholde krav og
lovmæssige regulativer gennem sikkerhedskontroller og procedurer, regelmæssige scanninger
for sårbarhed, kryptering af følsomme oplysninger
og indberetning om kravoverholdelse.

Styrk udskrivningsydelsen
HP PageWide-teknologi giver hurtigere, mere
effektiv og billigere udskrivning med op til
20 % lavere TCO (ejerskabsomkostninger), 3
mindre energiforbrug,4 og færre udskiftelige dele.
Oplev banebrydende A3-ydelse og -omkostninger
Kapitaliser på den kvalitet, driftssikkerhed, sikkerhed
og løsningssupport, der kendetegner HP's næste
generations A3 MFP- og -printerportefølje. Farve
til en overkommelig pris og maksimal oppetid på
disse nye produkter, sammensat med verdens
mest sikre udskrivning,5 skaber en bedre samlet
udskrivningsoplevelse, der vil hjælpe dig til at
mindske omkostninger og øge oppetiden.
Skalérbarhed for at imødekomme dine behov
HP's hardware, software og tjenester er skalérbare,
så de kan opfylde behovene hos alle størrelser af
virksomheder verden over.
Fleksibel portefølje
Drag fordel af en skræddersyet portefølje,
der inkluderer responstider og valg af tjenester,
understøttelse af løsninger fra flere leverandører
og finansieringsfunktioner.
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Få en stabil tjeneste verden over
Få et enkelt ansvarspunkt og specialiseret ekspertise
i 170 lande – uden at skulle håndtere yderligere
serviceaftaler eller underkontrakter med andre
leverandører.
Drag fordel af partner MPS-kontinuummet
En portefølje af tilbud og værktøjer til kanalpartnere
sikrer, at organisationer verden over uanset
størrelse kan drage fordel af HP MPS.
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Forretningsviden, der giver indsigt
Træf kvalificerede beslutninger, og øg oppetiden med
indsigter baseret på dataanalyser og interaktive
forretningsgennemgange i samarbejde med
HP-eksperter. Dertil kommer, at du kan gøre det
hele for både din printer- og pc-flåde med samme sæt
af MPS-værktøjer og hold af supportmedarbejdere.
Identificer trends, brug og omkostninger
Få værdifuld viden gennem business intelligence,
der vil hjælpe dig med at træffe kvalificerede
beslutninger, når det handler om dit udskrivningsmiljø
og -budget med detaljerede oplysninger på
enheds- og flådeniveau.

HP Secure Managed Print
Services-løsninger giver den
mest omfattende enheds-,
data- og dokumentsikkerhed.2

Udnyt HP's ekspertise
Strategisk forretningsgennemgang i samarbejde
med HP-eksperter kan hjælpe dig med at spare
udgifter til support og betyde, at din flåde fungerer
og arbejder mere effektivt for dig, så du kan
fokusere på andre områder af din kerneforretning.

Arbejd sammen med de bedste
Løsninger
HP's omfattende udvalg af teknologiske
innovationer giver sikre løsninger fra ende til
anden for de virksomheder, vi samarbejder med,
inklusive strømlinede processer, proaktiv sikkerhed
samt overgang og transformation med lav risiko.
Skalér
HP's portefølje af hardware, software og tjenester
tilbyder fleksibilitet og skalérbarhed for at
imødekomme behov hos virksomheder af alle
størrelser verden over.
Business Intelligence
Den information, der bliver indsamlet gennem
dataanalyse, strategisk forretningsgennemgang
af HP-eksperter samt pc- og udskrivningsanalyser, styrker dig i troen på, at du træffer de rette
beslutninger.

Du kan finde flere oplysninger på
hp.com/go/MPS

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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ORC International, 15. april 2015. 980 gennemførte interviews i AMS, EMEA, APJ på tværs af 10 tilfredshedsdimensioner.
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Inkluderer enheds-, data-, og dokumentsikkerhedsfunktioner med førende tjenesteudbydere af MPS-løsninger. Baseret på HP-gennemgang fra 2015-2016
af offentligt tilgængelig information om sikkerhedstjenester, sikkerhed og administration af software og enheder med indbyggede sikkerhedsfunktioner
og deres konkurrerende printere i klassen. Der er flere oplysninger på: hp.com/go/MPSsecurityclaims eller hp.com/go/mps.
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Sammenligning af totale ejeromkostninger for Enterprise-enheder baseret på 150.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for sidekapacitet
og energiforbrug, producentens anbefalede vejledende udsalgspris for hardware og forbrugsvarer, omkostning pr. side er baseret på ISO-kapacitet ved
kontinuerlig udskrivning ved standardindstilling med patroner med højeste kapacitet, langtidsforbrugsvarer for alle farve-MFP'er i erhvervsklassen
og i prisklassen $1.000-$3.000 (sammenlignet med 586 MFP-serien) og alle A4-farveprintere i erhvervsklassen og i prisklassen $500-$1.249 USD
(sammenlignet med 556-printerserien) pr. november 2015, eksklusive produkter med en markedsandel på 1 % eller derunder som rapporteret
af IDC pr. 3. kvartal 2015. Få flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
Sammenligning af totale ejeromkostninger for Pro-enheder baseret på 90.000 sider, producentens offentliggjorte specifikationer for sidekapacitet og
energiforbrug, producentens anbefalede vejledende udsalgspris for hardware og forbrugsvarer, omkostning pr. side er baseret på ISO-kapacitet ved kontinuerlig
udskrivning ved standardindstilling med patroner med højeste kapacitet, langtidsforbrugsvarer for alle erhvervsfarveprintere i prisklassen $300-$800 og MFP'er
i prisklassen $400-$1.000 USD (sammenlignet med PRO 400/500-printere og -MFP'er) pr. november 2015, eksklusive produkter med en markedsandel
på 1 % eller derunder som rapporteret af IDC pr. 3. kvartal 2015. Få flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Udsagn om energiforbrug for Enterprise-enheder baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at afgøre energieffektiviteten
for størstedelen af farvelaser-MFP'er i prisklassen $1.000-$3.000 USD og farvelaserprintere i prisklassen $500-$1.249 USD pr. november 2015; markedsandele
er rapporteret af IDC pr. 2015. De faktiske resultater kan variere. Få flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims.
Udsagn om energiforbrug baseret på TEC-data rapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at afgøre energieffektiviteten for størstedelen
af erhvervsprintere i prisklassen $300-$600 USD, $300-$800 USD, MFP'er $400-$800 USD og MFP'er $400-$1.000 USD pr. november 2015;
markedsandele er rapporteret af IDC pr. 3. kvartal 2015. De faktiske resultater kan variere. Få flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims.
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Udsagn om »Mest sikre udskrivning« gælder for enheder i HP Enterprise-klassen, introduceret i 2015, og baseret på HP-gennemgang af offentliggjorte
sikkerhedsfunktioner på konkurrerende printere i klassen. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kontrollerer integriteten helt
ned til BIOS-niveau med selvreparerende funktioner. Aktivering af sikkerhedsfunktioner kræver muligvis opdatering af en FutureSmart-servicepakke.
Se en liste over kompatible produkter på: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Du finder flere oplysninger på:
hp.com/go/printersecurityclaims.
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