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HP MPS – mer än bara utskrift
Leverera mätbara affärer med HP Managed Print Services
Få innovativa kompletta lösningar, skalbarhet och insiktsfull
affärsinformation som bara HP kan erbjuda
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HPs kundnöjdhetsbetyg visar att
HP är den mest
rekommenderade
MPS-leverantören1

HP MPS är den mest valda MPS-leverantören.
Här är anledningen.
Ett samarbete med HP for Managed Print Services (MPS) hjälper dig göra mer än bara skriva
ut – HP MPS kan hjälpa till att minska den tid och de resurser som läggs på att hantera
utskriftsfrågor så att du kan spara tid och pengar och fokusera på andra affärsbehov. Hur?
Vår omfattande portfölj, skalbara lösningar och dataanalyser hjälper till att förutse kostnader,
öka drifttiden och förbättra säkerheten. Dessutom kan HP erbjuda skalbarhet och flexibilitet
för att underlätta förändringar när verksamheten behöver det.
Innovativa utskriftslösningar
HP erbjuder ett omfattande utbud av tekniska
innovationer som ger tydliga fördelar för de
organisationer vi samarbetar med.
Förbättra produktiviteten
HPs JetAdvantage-lösning minskar arbetsbördan för IT-avdelningen, bidrar till sänkta
kostnader och ökar produktiviteten genom att
skräddarsy de pappersbaserade processerna
och gör det möjligt för användare att skriva ut
säkert var affärerna så kräver.
Skydda ditt nätverk
HP Secure Managed Print Services erbjuder
den mest omfattande enhets-, data- och
dokumentsäkerheten för att skydda din
verksamhet, vinst och rykte. 2 HPs experter
kan hjälpa dig bedöma risker, utveckla en
skräddarsydd skrivarsäkerhetspolicy och
driftsätta säkerhetsenheter, program och
tjänster för säker utskrift.
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Förstärka efterlevnaden
Underlätta för verksamheten att efterleva
branschens juridiska och regelmässiga krav
med hjälp av säkerhetskontroller och
procedurer, regelbundna skanningar för
sårbarheter, kryptering av känslig information
och rapportering om efterlevnadsdata.

Förbättra utskriftsprestandan
PageWide-teknik ger snabbare, mer effektiv
och mindre kostsam utskrift med upp till 20
% lägre TCO,3 lägre energiförbrukning,4 och
färre utbytesdelar.
Upplev banbrytande prestanda
och kostnad för A3
Kapitalisera på kvalitet, pålitlighet, säkerhet
och lösningsstöd för HPs nästa generations
portfölj med multifunktionsskrivare (MFP)
och skrivare. Den överkomliga färgkostnaden
och maximala drifttiden för dessa nya produkter,
tillsammans med världens säkraste utskrifter,5
skapar en bättre övergripande utskriftsupplevelse som kommer att hjälpa till att minska
kostnaderna och öka drifttiden.
Skalbarhet för att möta dina behov
HPs portfölj med hårdvara, programvara och
tjänster erbjuder flexibilitet och skalbarhet för
att möta kraven från företag av alla storlekar
var som helst i världen.
Flexibel portfölj
Dra nytta av en anpassningsbar portfölj som
innehåller svarstid och serviceval, stöd för
flera märken och finansieringsmöjligheter.
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HP Secure Managed Print
Services erbjuder den mest
omfattande säkerheten
för enheter, uppgifter
och dokument.2

Skaffa konsekvent global service
Få en enda kontakt och specialiserad expertis
i 170 länder – utan att behöva hantera extra
servicenivåavtal eller underavtal med andra
återförsäljare.

Utnyttja HPs expertis
Strategiska affärsrecensioner från HPs experter
hjälper dig minska supportkostnaderna och få
parken att fungera bättre för så att du kan
fokusera på andra delar av kärnverksamheten.

Dra nytta av MPS-partners sammanhållning
En portfölj med erbjudanden och verktyg
för kanalpartners garanterar organisationer
av alla storlekar runt världen tillgång till
fördelarna med HP MPS.

Samarbeta med de bästa

Insiktsfull affärskunskap
Fatta smartare beslut och öka drifttiden
med insikter baserade på dataanalyser
och interaktiva affärsrecensioner från
HPs experter. Dessutom kan du göra det
för både företagets skrivar- och datorpark
från en uppsättning med MPS-verktyg
och supportpersonal.
Identifiera trender, användning
och kostnader
Vinn värdefulla kunskaper genom
affärskunskaper som kan bidra till att du
kan fatta genomtänkta beslut om
skrivarmiljö och budget med detaljerad
information om enheter och skrivarparken.

Lösningar
HPs omfattande utbud av tekniska
innovationer ger säkra, kompletta lösningar
för de organisationer vi samarbetar med,
inklusive strömlinjeformade processer och
proaktiv säkerhet.
Skala
HPs portfölj med hårdvara, programvara
och tjänster erbjuder flexibilitet och skalbarhet
för att möta kraven från företag av alla
storlekar var som helst i världen.
Affärskunskap
Information samlas in genom uppgiftsanalyser, strategiska affärsgenomgångar med
HPs experter och dator- och skrivaranalys
gör att du kan känna dig säker på att du
fattar rätt beslut.

Läs mer på
hp.com/go/MPS

Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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ORC International, 15 april 2015. Genomförde 980 intervjuer i AMS, EMEA, APJ gällande 10 dimensioner av tillfredsställelse.
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Inkluderar enhets-, data och dokumentsäkerhetsfunktioner av ledande hanterade utskriftstjänster. Baserat på HPs genomgång av publikt tillgänglig information
2015-2016 om säkerhetstjänster, säkerhet och programvara och inbäddade säkerhetsfunktioner för deras konkurrenskraftiga skrivare i klassen. Mer information
finns på hp.com/go/MPSsecurityclaims or hp.com/go/mps.
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Jämförelse av total ägandekostnad för Enterprise-enheter baseras på 150 000 sidor, tillverkarnas rekommenderade priser för hårdvara och tillbehör,
kostnad per sida baseras på ISO-resultat med kontinuerlig utskrift i standardläge med största tillgängliga högkapacitetspatroner, förbrukningsvaror med
lång livslängd för alla A4-MFP:er mellan 1 000 och 3 000 USD (jämfört med MFP 586-serien) och alla A4-företagsfärgskrivare mellan 500 och 1 249 USD
(jämfört med skrivarserien 556) i november 2015, exklusive produkter med 1 % eller mindre marknadsandel som rapporterats av IDC Q3 2015. Läs mer på
hp.com/go/pagewideclaims och hp.com/go/learnaboutsupplies.
Lägsta totalkostnad: jämförelse av total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor, tillverkarnas publicerade specifikationer för sidkapacitet och energianvändning,
tillverkarnas rekommenderade butikspriser för hårdvara och tillbehör, kostnad per sida baseras på ISO-resultat med kontinuerlig utskrift i standardläge
med största tillgängliga högkapacitetspatroner, förbrukningsvaror med lång livslängd för alla företagsfärgskrivare mellan 300 och 800 USD och
MFP:er mellan 400 och 1000 USD (jämfört med Pro 400/500-skrivare och MFP:er) i november 2015, exklusive produkter med 1 % marknadsandel eller
mindre som rapporterats av IDC Q3 2015. Läs mer på hp.com/go/pagewideclaims och hp.com/go/learnaboutsupplies.
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Påståendet om energieffektiviteten för Enterprise-enheter baseras på TEC-data som rapporterats på energystar.gov. Informationen har sammanställts för att
bestämma energieffektiviteten i majoriteten av klassens företags-MFP:er i färg mellan 1 000 och 3 000 USD och färglaserskrivare i färg mellan 500 och 1 249 USD
i november 2015, marknadsandel som rapporterats av IDC Q3 2015. Resultaten kan variera. Läs mer på hp.com/go/pagewideclaims.
Energieffektivitetsjämförelsen baseras på TEC-data som rapporterats på energystar.gov. Informationen har sammanställts för att bestämma energieffektiviteten
i majoriteten av klassens företagsskrivare mellan 300 och 800 USD, MFP:er mellan 400 och 800 USD och MFP:er mellan 400 och 1 000 USD i november 2015,
marknadsandel som rapporterats av IDC Q3 2015. Resultaten kan variera. Läs mer på hp.com/go/pagewideclaims.
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Uttalandet om "säkraste skrivare" gäller HP Enterprise-klassenheter som introducerades 2015 och är baserad på HPs granskning av inbäddade säkerhetsfunktioner
hos konkurrerande skrivare i klassen som publiceras 2016. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för integritetskontroll under BIOS med
självreparerande möjligheter. En uppdatering av ditt FutureSmart-service pack kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Du hittar en lista över kompatibla
produkter på http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.
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