HP Device as a Service (DaaS)
Slimme en vereenvoudigde IT-oplossingen voor de wereld van vandaag.
Optimaliseer uw IT-apparatuur en middelen met HP Device as a Service (DaaS), een allesomvattende oplossing die hardware,
verhelderende analyses, proactief beheer en diensten voor elke fase in de levenscyclus van het apparaat combineert.1
ISO 27001:2013 gecertificeerd

De juiste apparaten
voor elke taak
Kies een combinatie van apparaten die
net zo uniek is als uw bedrijf, met een
grote keus uit pc's, notebooks, mobiele en
gespecialiseerde apparaten van HP.
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Flexibiliteit
voor uw bedrijf

Beheer
met inzicht
Beveilig en beheer apparaten met meerdere
besturingssystemen en identificeer en beperk
problemen proactief met verhelderende HP
TechPulse analytics.2 Onze Service Experts
kunnen ervoor zorgen dat het beveiligingsbeleid
wordt gehandhaafd en voeren dagelijks beheer
uit met toonaangevende beheertools.3

Betaal slechts voor wat u gebruikt. Maak
uw oplossing op maat met lifecycleservices
voor uw apparaten, van ontwerp tot
configuratie, onderhoud en einde van de
gebruiksduur, en financiële voorwaarden
die aan uw behoeften voldoen dankzij het
gemak van één prijs per apparaat.
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HERSTEL EN VERNIEUW
HP herstelt, hergebruikt
of recyclet uw apparaten
veilig aan het einde van hun
gebruiksduur.

ONTDEK EN ONTWERP
Haal voordeel uit professionele diensten
om het maximale uit uw IT-investeringen
te halen.
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Zorg ervoor dat uw pc's
door een expert worden
geconfigureerd en meteen
klaar voor gebruik zijn.

HP Lifecycle Services

ONDERHOUD

CONFIGUREREN

Geniet van ondersteunings-,
reparatie- en
vervangingsservices op de
werkplek en onderweg.
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OPTIMALISEER
Uw betrouwbare, globale partner om
gebruikersproductiviteit en IT-beheer te
verbeteren.

IMPLEMENTATIE
Laat HP zorgen voor een
eenvoudige levering, plaatsing,
installatie en setup van uw
apparaten.

Eén service, een volledige oplossing
Door hardware en diensten te leveren tegen één maandelijkse betaling per apparaat,
zorgt HP Device as a Service dat uw cashflow voorspelbaar is. Het biedt de flexibiliteit om
plannen aan te passen aan de behoeften van uw personeel en de vrijheid om kapitaal voor
andere investeringen te gebruiken. Een vertegenwoordiger van HP of een geautoriseerde
DaaS-partner kan samen met u de behoeften van uw bedrijf bepalen, van directie tot
kantoorpersoneel, tot medewerkers in de buitendienst en salesteams, om het ideale plan
voor uw bedrijf te kiezen.

Plannen voor HP Device as a Service (DaaS)
Apparaten

Standaard

Uitgebreid

Premium

HP commerciële notebooks, desktop-pc's, workstations en apparaten voor
retailverkooppunten4
Respons op locatie op de volgende werkdag

Hardwaresupport

Bescherming tegen onvoorziene schade4
Behoud van defecte media

Beheer van het succes van de klant
Implementeren van systemen voor meerdere leveranciers en besturingssystemen en
introductie van de diensten5
Inventaris van hardware, software en BIOS
Dashboard voor statusincidenten en -rapporten

Proactief beheer met HP TechPulse

Dashboard voor veiligheidsincidenten en -rapporten
Dashboard voor applicatie-incidenten en -rapporten
Rapporten over het gebruik van de hardware en software van het apparaat
Voorspellende analyse op Windows-apparaten
Zelfhulp en opnieuw instellen van wachtwoord voor de eindgebruiker
Uniforme endpointbeheerdienst
Monitoring van analyses en rapporten
Implementatie van beveiligingsconfiguratie en instellingen voor versleuteling
Initiëren van automatische vervanging van onderdelen6
Beheer van upgrades, patches en instellingen van het Windows-besturingssysteem

Proactief beheer door HP Service
Experts

Levering van veiligheidsincidentrapporten voor het apparaat
Oplossing van problemen met ondersteuning op afstand
Opnieuw instellen van het lokale wachtwoord op Windows-apparaten
Installatie van applicaties of applicatiecatalogi
Veilige levering van wifi aan eindgebruikers
Implementatie van beleid voor whitelisting en blacklisting van applicaties
Opstelling en beheer van Windows Informatiebeleid

Stem een plan af op uw wensen
Bruikbare analyses en rapporten

IT-uitgaven optimaliseren

Voor elk budget

Beheer en plan proactief met HP TechPulse:
voorspellende analyses die machine learning,
gepreconfigureerde logica en contextuele
gegevens gebruiken om inzichten over het
apparaat, de applicatie en het gebruik te leveren
die helpen uw IT-uitgaven en -middelen te
optimaliseren.

Vereenvoudig aankoopprocessen door
eenvoudige, uitgewerkte plannen die uitgaven,
kasstromen en vervangingscycli maximaliseren.
Stem de diensten voor de levenscyclus van uw
apparaat af op uw wensen en kies voor één
voorspelbare prijs per apparaat.

Profiteer van HP Financial Services,7 een flexibele
betaaloplossing die de productiviteit van uw
bedrijf helpt maximaliseren. Flexibiliseer uw
plan op basis van een veranderend aantal
werknemers en IT-behoeften, en vervang uw
apparaten halverwege de termijn. Of breng uw
eigen financiering mee.

HP Device as a Service (DaaS)
Eenvoudige IT. Optimaal gebruik van middelen.

Kijk voor meer informatie op hp.com/go/DaaS

1.HP DaaS-plannen en/of inbegrepen onderdelen variëren per land of per geautoriseerde HP DaaS Service Partner. Neem contact op met uw lokale HP vertegenwoordiger of geautoriseerde HP DaaS-partner voor
specifieke informatie omtrent uw locatie. Voor HP Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant
volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten, de HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
2.Kijk voor volledige systeemvereisten op hpdaas.com/requirements.
3.In de HP Daas-plannen Uitgebreid of Premium wordt het HP uniform endpointbeheer verzorgd door HP Service Experts. Service Experts leveren diensten met behulp van VMware Workspace ONE dat gebruikmaakt
van AirWatch. Onze Experts kunnen ook licenties beheren die de klant al heeft in Microsoft Intune. Controleer welke opties in uw land beschikbaar zijn.
4.De beschikbaarheid varieert per land.
5.iOS-analyses en rapporten zijn enkel beschikbaar in de HP DaaS-plannen Uitgebreid, Premium en DaaS voor Apple.
6.Automatische vervanging van onderdelen is alleen beschikbaar voor door HP geproduceerde apparaten.
7.Financiering en serviceaanbod beschikbaar via Hewlett-Packard Financial Services Company en haar dochterondernemingen en filialen (gezamenlijk HPFSC genoemd) in bepaalde
landen. Deze aanbiedingen zijn onderhevig aan kredietgoedkeuring en -verstrekking volgens de standaarddocumentatie van HPFSC. Tarieven en voorwaarden zijn afhankelijk van de
kredietwaardigheid van de klant, het type product, het soort service en/of apparatuur en opties. Sommige klanten komen mogelijk niet in aanmerking. Niet alle services en aanbiedingen
zijn in alle landen beschikbaar. Ook andere beperkingen zijn mogelijk. HPFSC behoudt zich het recht voor om dit programma zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te
zetten.
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