استخدام األجهزة كخدمات من HP ()DaaS
حلول الحوسبة الذكية المبسطة لمتطلبات العصر الحالي.

 ،)DaaS( Hفهو حل
تمكن من تحسين أصول وموارد تكنولوجيا المعلومات لديك من خالل استخدام األجهزة كخدمات من  P
1
متاكمل يجمع بين األجهزة والتحليالت المتعمقة واإلدارة االستباقية والخدمات للك مرحلة من مراحل دورة عمر الجهاز.
أجهزة مناسبة
للمهام
جهازا يحتوي على مزيج فريد من
اختر
ً
المكونات يناسب شركتك باستخدام
مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر
التجارية المحمولة والمكتبية والدفترية
والمتخصصة من .HP

1

2

اإلدارة
المدروسة

اعتماد ISO 27001:2013

تمكن من تأمين وإدارة األجهزة ذات أنظمة التشغيل
وتعرف على المشالك وتمكن من معالجتها
المتعددة
ّ
بشلك استباقي باستخدام تحليالت HP TechPulse
المتعمقة 2.إذ يمكن "لخبراء الخدمات" لدينا تنفيذ
سياسات األمان وممارسة اإلدارة اليومية باستخدام
3
أدوات رائدة في إدارة األجهزة الطرفية.

المرونة المناسبة
ألعمالك
ادفع فقط مقابل مدى استخدامك .خصص
الحل الذي تريده باستخدام خدمات دورة العمر
بدءا من التصميم حتى التكوين والصيانة ونهاية
ً
فضال عن الشروط المالية التي
االستخدام،
ً
تواكب احتياجاتك مع راحة البال التي يوفرها
سعر واحد للك جهاز.

االكتشاف والتصميم
DISCOVER AND DESIGN
استفد من الخدمات االحترافية
للحصول على أقصى استغالل
الستثماراتك في تكنولوجيا
المعلومات.

6

االسترداد والتجديد

ستقوم شركة  HPباسترداد أجهزتك
التي انتهى عمرها وإعادة توظيفها أو
إعادة تدوير بأمان.

التكوين

احصل على أجهزة كمبيوتر
تم تكوينها باحترافية
عالية ،مما يجعلها جاهزة
لالستخدام بمجرد إخراجها
من عبوتها.

HP Lifecycle Services

5

الصيانة

تمتع بالحصول على الدعم
وخدمات اإلصالح واالستبدال
بموقع العمل وأثناء التنقل.

3

النشر

اعتمد على  HPفي تقديم خدمات
تسليم األجهزة وتثبيتها على الشبكة
وتركيبها وإعدادها بسهولة.

4

تحسين اإلنتاجية

شريكك العالمي المعتمد لتحسين إنتاجية
المستخدم وتقديم مرونة إدارية في مجال
تكنولوجيا المعلومات.

حل خدمات متاكمل
من خالل تسليم األجهزة والخدمات بخطة "سعر واحد للك جهاز" والدفع على هذا األساس،
نقديا أكثر قابلية للتنبؤ ومرونة كبيرة بهدف
تدفقا
يقدم استخدام األجهزة كخدمات من HP
ً
ً
وفقا الحتياجات القوى العاملة لديك وحرية تخصيص رأس المال لالستثمارات
تعديل الخطط ً
المعتمدين معك لتحديد االحتياجات
األخرى .وسيعمل أحد مندوبي  HPأو أحد شراكء ُ HP DaaS
داخل مؤسستك ،بما تشمله من المسؤولين التنفيذيين والموظفين المكتبيين إلى العاملين
المناسبة ألعمالك وتنفيذها.
دائمي التنقل وفِ رق المبيعات لضمان
ّ
التأكد من وضع الخطة ُ

خطط استخدام األجهزة كخدمات من HP ()DaaS

األجهزة

قياسية

أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية ومحطات العمل وأجهزة نقاط البيع بالتجزئة التجارية من HP

4

محسنة
ّ

فائقة

االستجابة بموقع العمل في يوم العمل التالي

دعم األجهزة

الحماية من التلف العرضي

4

خدمة االحتفاظ بالوسائط التالفة

إدارة نجاح العمالء
نشر المكونات متعددة أنظمة التشغيل ومتعددة الموردين وإدخال الخدمات

5

دعم مكونات األجهزة والبرامج ومراجعة مخزون BIOS
لوحة معلومات التقارير وأحداث سالمة التشغيل

اإلدارة االستباقية بفضل HP TechPulse

لوحة معلومات التقارير وأحداث األمان
لوحة معلومات التقارير وأحداث التطبيقات
تقارير استخدام األجهزة والبرامج
تحليالت تنبؤية بشأن أجهزة Windows
المساعدة الذاتية وإعادة تعيين لكمة المرور للمستخدم النهائي
خدمة إدارية موحدة لألجهزة الطرفية
مراقبة التحليالت والتقارير
تطبيق إعدادات سياسات التشفير وتكوينات األمان
تلقائيا
بدء استبدال قطع الغيار
ً

6

إدارة ترقيات أنظمة تشغيل  Windowsوتصحيحاتها وإعدادات السياسات بها

اإلدارة االستباقية من قبل خبراء
خدمات HP

تقديم تقارير أحداث األمان المعنية باألجهزة
استكشاف األخطاء وإصالحها باستخدام المساعد الذي يعمل عن بعد
إعادة تعيين لكمة المرور المحلية على أجهزة Windows
نشر التطبيقات أو كتالوجات التطبيقات
توفير اتصال  Wi-Fiللمستخدمين بطريقة آمنة
تطبيق سياسات إدراج التطبيقات في القائمة البيضاء والسوداء
إنشاء سياسات "معلومات  "Windowsوإدارتها

وفقا الحتياجاتك
خصص الخطة ً
تحليالت وتقارير قابلة للتنفيذ

تمكن من اإلدارة والتخطيط االستباقي باستخدام
تحليالت  HP TechPulseالتنبؤية التي تستخدم تعلم
مسبقا والبيانات
المكون
اآللة والتحكم المنطقي
ً
ّ
السياقية لتقديم إحصاءات وتحليالت األجهزة
والتطبيقات واالستخدام التي تساعدك في تحسين
االستفادة من بنية تكنولوجيا المعلومات والموارد لديك.

تحسين االستفادة من نفقات تكنولوجيا
المعلومات
قلل تعقيد عمليات الشراء من خالل خطط بسيطة
ومنظّ مة تزيد االستفادة من اإلنفاق والتدفق النقدي
ودورات التحديث .خصص احتياجاتك من خالل
خدمات دورات عمراألجهزة للحصول على سعر واحد
قابل للتنبؤ للك جهاز.

استخدام األجهزة كخدمات من HP ()DaaS
قوة التكنولوجيا بشلك مبسط .تعزيز الموارد.

أعددناها لتناسب جميع الميزانيات

تمتع باالستفادة من خدمات  HPالمالية ،7فهي
عبارة عن حل دفع مرن يساعدك في تحقيق
استنادا
أقصى إنتاجية لشركتك .خصص خطتك
ً
إلى تغيير القوى العاملة واحتياجات تكنولوجيا
المعلومات وحدث أجهزتك في منتصف المدة .أو
يمكنك تحديد شريك التمويل المفضل لديك.

تعرف على المزيد من الموقع hp.com/go/DaaS
ّ

وفقا لشريك خدمة  HP DaaSالمعتمدُ .يرجى االتصال بمندوب أو شريك  HPالمعتمد الستخدام األجهزة كخدمات لالطالع على التفاصيل الخاصة بموقعك .تخضع خدمات  HPلشروط وأحاكم خدمات HP
	.1قد تختلف خطط  HP DaaSو/أو المكونات
المضمنة حسب المنطقة أو ً
ّ
وفقا للقوانين المحلية المعمول بها ،وال تتأثر مثل هذه الحقوق بأي شلك من األشاكل بشروط وأحاكم خدمات  HPأو الضمان المحدود من  HPالمرفق بمنتج .HP
المعمول بها والتي ُينص عليها أو يتم توضيحها للعميل وقت الشراء .وقد يتمتع العميل بحقوق تشريعية إضافية ً
 .2لالطالع على متطلبات النظام اكملةُ ،يرجى زيارة موقع .hpdaas.com/requirements
"المحسنة" أو "الفاخرة" .يقدم "خبراء الخدمات" الخدمة باستخدام  VMware Workspace ONEالمدعوم من  .AirWatchأو يمكن للعمالء الذين يستخدمون  Microsoft Intuneأن
	.3يتم توفير اإلدارة الموحدة لألجهزة الطرفية من  HPمن قبل خبراء خدمات  HPفي خطط HP DaaS
ّ
يستعينوا "بخبرائنا" في اإلدارة باستخدام التراخيص التي يمتلكونهاُ .يرجى التحقق من توافر الخيارات في بلدك.
 .4قد يختلف التوفر باختالف البلد.
"المحسنة" و"الفائقة" و DaaS for Appleفقط.
 .5ال تتوفر تحليالت وتقارير  iOSإال في خطط HP DaaS
ّ
 .6ال يتوفر االستبدال التلقائي لقطع لغيار إال ألجهزة  HPفقط.
	.7تتوفر عروض الخدمات والتمويل من خالل شركة  Hewlett-Packard Financial Services Companyوشراكتها الفرعية والتابعة لها (المشار إليها إجماالً باسم  )HPFSCفي بلدان محددة وتخضع للموافقة االئتمانية وتطبيق وثائق  HPFSCالقياسية .وتعتمد
أسعار الفائدة والشروط على التصنيف االئتماني للعميل وأنواع العروض و/أو الخدمات و/أو نوع األجهزة والخيارات .وقد يكون بعض العمالء غير مؤهلين للبرنامج .وال تتوفر جميع الخدمات أو العروض في بعض الدول .وقد يتم تطبيق قيود أخرى.
وتحتفظ شركة  HPFSCبحقها في تغيير هذا البرنامج أو إلغائه في أي وقت بدون إشعار.
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