Informacje

Usługi HP MPS – druk to tylko początek
Usługi HP Managed Print Services zapewniają wymierne korzyści ekonomiczne
Innowacyjne, kompleksowe rozwiązania, skalowalność i bogata analityka
biznesowa, jaką może zapewnić tylko HP.
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Klienci
uznali HP
za najbardziej
polecanego
dostawcę usług
zarządzania
drukiem1

Firma HP jest najbardziej preferowanym dostawcą usług MPS.
Oto dlaczego.
Współpraca z firmą HP w zakresie usług zarządzania drukiem (MPS) wykracza poza sam proces drukowania
– usługi HP MPS mogą pomóc w skróceniu czasu i zmniejszeniu ilości zasobów potrzebnych do rozwiązania
problemów z drukiem, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i pieniądze oraz skoncentrować się
na innych potrzebach firmy. Jak? Kompleksowa oferta, skalowalne rozwiązania i analityka danych pomagają
w prognozowaniu kosztów, wydłużeniu czasu nieprzerwanej pracy urządzeń oraz zwiększają
bezpieczeństwo. Ponadto firma HP zapewnia skalowalność i elastyczność, tak potrzebne w rozwoju firmy.
Innowacyjne rozwiązania druku
HP oferuje kompleksowe rozwiązania,
które zapewniają wyraźne korzyści
współpracującym organizacjom.
Zwiększenie wydajności
Rozwiązania HP JetAdvantage zmniejszają
obciążenie działu IT, pomagają w obniżaniu
kosztów i zwiększaniu wydajności poprzez
uproszczenie procesów druku i umożliwienie
użytkownikom bezpiecznego drukowania
z dowolnego miejsca.
Chroń swoją sieć
Usługi HP Secure Managed Print Services (MPS)
oferują zaawansowane zabezpieczenia urządzeń,
danych i dokumentów z myślą o ochronie firmy,
jej przychodów oraz renomy2. Specjaliści z HP
pomogą w przeprowadzeniu oceny ryzyka,
opracowaniu indywidualnych zasad dotyczących
bezpieczeństwa druku oraz wdrożeniu urządzeń,
oprogramowania i usług zwiększających
bezpieczeństwo druku.
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Wyższy poziom zgodności
Kontrole i procedury bezpieczeństwa, regularne
skanowanie pod kątem zagrożeń, szyfrowanie
informacji poufnych oraz zgłaszanie danych
dotyczących zgodności – wszystko po to,
aby zapewnić firmie zgodność z wymogami
prawnymi i regulacyjnymi.

Lepsze parametry druku
Technologia HP PageWide umożliwia szybsze,
bardziej wydajne i tańsze drukowanie poprzez
obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji nawet
o 20% 3, redukcję zużycia energii4 oraz użycie
mniejszej liczby części podlegających wymianie.
Przełomowe parametry i koszt druku
w formacie A3
Wykorzystaj wysoką jakość, niezawodność,
bezpieczeństwo i rozwiązania wsparcia dostępne
z drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi
HP A3 nowej generacji. Przystępny koszt druku
w kolorze i maksymalny nieprzerwany czas pracy
urządzeń sprawiają, że produkty z nowej oferty,
w połączeniu z technologią najbezpieczniejszego
drukowania na świecie5, poprawiają ogólne
parametry druku i pomagają w obniżaniu kosztów
oraz wydłużaniu nieprzerwanego czasu
pracy urządzeń.
Skalowalne na miarę oczekiwań
Sprzęt, oprogramowanie i usługi oferowane
przez HP zapewniają skalowalność, dzięki czemu
spełniają potrzeby firm każdej wielkości,
na całym świecie.
Elastyczna oferta
Warto skorzystać z elastycznej oferty obejmującej
opcje czasu reakcji i poziomu obsługi serwisowej,
obsługę urządzeń innych producentów oraz
możliwości finansowania.
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Wysoka jakość obsługi na całym świecie
Oferujemy stały kontakt z jednym konsultantem
i specjalistyczną obsługę w 170 krajach – bez
konieczności podpisywania dodatkowych umów
serwisowych lub zlecania obsługi innym dostawcom.
Korzyści z usług MPS dla partnerów
Szeroka gama ofert i narzędzi dla partnerów
w ramach kanałów dystrybucji umożliwia
organizacjom dowolnej wielkości na całym
świecie korzystanie z zalet usług HP MPS.
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Wprowadź najbardziej
kompleksową ochronę
urządzeń, danych
i dokumentów – sięgnij
po rozwiązanie HP Secure
Managed Print Services2.

Zaawansowana analityka biznesowa
Informacje uzyskiwane dzięki analityce danych
i interaktywnym ocenom biznesowym,
przeprowadzanym z pomocą specjalistów HP,
umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji oraz
wydłużenie czasu nieprzerwanej pracy urządzeń.
Ponadto jeden zestaw narzędzi MPS i ten sam
zespół działu wsparcia obsługuje zarówno flotę
urządzeń do drukowania, jak i komputerów.
Monitorowanie trendów, sposobów
użytkowania i kosztów
Analityka biznesowa pozwala uzyskać cenne
informacje, które umożliwiają podejmowanie
świadomych decyzji dotyczących środowiska
druku oraz planowanie budżetu, dzięki szcze
gółowym danym na poziomie urządzeń i floty.

Doświadczenie HP
Strategiczne analizy biznesowe przeprowadzane
przez specjalistów HP pomagają obniżyć koszty
wsparcia i usprawniają pracę floty, a Ty możesz
skoncentrować się na innych obszarach
podstawowej działalności firmy.

Współpracuj z najlepszymi
Rozwiązania
Kompleksowa oferta innowacji technologicznych
HP to bezpieczne, kompleksowe rozwiązania dla
współpracujących z nami firm, w tym uproszczone
procesy, proaktywne zabezpieczenia i migracje
oraz przekształcenia niskiego ryzyka.
Skala
Sprzęt, oprogramowanie i usługi oferowane
przez HP zapewniają elastyczność i skalowalność,
tak aby spełnić potrzeby firm każdej wielkości,
na całym świecie.
Analityka biznesowa
Informacje uzyskane za pomocą narzędzi analityki
biznesowej, strategiczne oceny przeprowadzane
z pomocą ekspertów HP oraz analityka
komputerów i druku pozwalają podejmować
właściwe decyzje.

Dowiedz się więcej na stronie
hp.com/go/MPS

Zarejestruj się na:
hp.com/go/getupdated,
aby otrzymywać aktualności.
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ORC International, 15 kwietnia 2015 r. Przeprowadzono 980 ankiet w regionach AMS, EMEA oraz APJ, które badały poziom zadowolenia w 10 obszarach.
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Obejmuje zabezpieczenia urządzeń, danych i dokumentów dostarczane przez czołowych usługodawców w zakresie zarządzania drukiem. W oparciu o przeprowadzony przez HP
przegląd publicznie dostępnych informacji z okresu 2015–2016 na temat usług bezpieczeństwa, oprogramowania w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania oraz wbudowanych
funkcji bezpieczeństwa konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Więcej informacji na stronie: hp.com/go/MPSsecurityclaims lub hp.com/go/mps.
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Porównanie całkowitego kosztu posiadania urządzeń Enterprise dla 150 000 stron w oparciu o podane przez producentów dane dotyczące liczby stron i zużycia energii, sugerowane
przez producentów ceny detaliczne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, koszt wydruku jednej strony na podstawie wydajności ISO przy nieprzerwanym drukowaniu w trybie
domyślnym z wykorzystaniem wkładów o największej pojemności, materiałów eksploatacyjnych do wszystkich kolorowych biznesowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 w cenach
od 1000 do 3000 USD (w porównaniu z urządzeniami wielofunkcyjnymi z serii 586) i wszystkich kolorowych drukarek biznesowych A4 w cenach od 500 do 1249 USD (w porównaniu
z drukarkami z serii 556), dane aktualne na listopad 2015 roku, z wyłączeniem produktów o udziale w rynku nieprzekraczającym 1% według danych IDC za III kwartał 2015 roku.
Więcej informacji na stronach: hp.com/go/pagewideclaims i hp.com/go/learnaboutsupplies.
Porównanie całkowitego kosztu posiadania urządzeń z serii Pro dla 90 000 stron w oparciu o podane przez producentów dane dotyczące liczby stron i zużycia energii, sugerowane
przez producentów ceny detaliczne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, koszt wydruku jednej strony na podstawie wydajności ISO przy nieprzerwanym drukowaniu w trybie
domyślnym z wykorzystaniem wkładów o największej pojemności, materiałów eksploatacyjnych do wszystkich kolorowych drukarek biznesowych w cenach od 300 do 800 USD
i urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 400 do 1000 USD (w porównaniu z drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi Pro 400/500), dane aktualne na listopad 2015 roku,
z wyłączeniem produktów o udziale w rynku nieprzekraczającym 1% według danych IDC za III kwartał 2015 roku. Więcej informacji na stronach: hp.com/go/pagewideclaims
i hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Informacje dotyczące zużycia energii urządzeń firmowych podano w oparciu o typowe zużycie energii (TEC) według danych ze strony energystar.gov. Dane znormalizowane w celu
ustalenia wydajności energetycznej większości kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych tej samej klasy w cenach od 1000 do 3000 USD i kolorowych drukarek laserowych
w cenach od 500 do 1249 USD, aktualne na listopad 2015 roku; udział w rynku według danych IDC za III kwartał 2015 roku. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji
na stronie hp.com/go/pagewideclaims.
Informacje dotyczące zużycia energii podano w oparciu o typowe zużycie energii (TEC) według danych ze strony energystar.gov. Dane znormalizowane w celu ustalenia wydajności
energetycznej większości drukarek biznesowych tej samej klasy w cenach 300–600 USD i 300–800 USD oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenach 400–800 USD i 400–1000 USD,
aktualne na listopad 2015 roku; udział w rynku według danych IDC za III kwartał 2015 roku. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewideclaims.
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Stwierdzenie „Najbezpieczniejsze drukowanie” dotyczy urządzeń klasy HP Enterprise wprowadzonych do sprzedaży w 2015 r. i bazuje na przeprowadzonym przez HP przeglądzie
opublikowanych w 2016 r. informacji na temat zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje połączenie funkcji bezpieczeństwa
do sprawdzania integralności do poziomu BIOS z narzędziami do samonaprawy. Aby aktywować funkcje bezpieczeństwa, może być wymagany pakiet aktualizacji FutureSmart.
Lista kompatybilnych produktów jest dostępna pod adresem: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Więcej informacji na stronie:
hp.com/go/printersecurityclaims.
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