HP Hizmet olarak Cihaz (DaaS)
Günümüz dünyası için akıllı, basit bilgi işlem çözümleri.
Donanım, bilgiye dayalı analitik, proaktif yönetim ve cihaz yaşam döngüsünün her aşaması için hizmetler sunan eksiksiz
bir çözüm olan HP Hizmet olarak Cihaz (DaaS) sayesinde BT varlıklarınızı ve kaynaklarınızı optimize edin.1
ISO 27001:2013 sertifikalı

İş için doğru cihazlar
Çok sayıda HP ticari dizüstü bilgisayar,
masaüstü bilgisayar ve mobil ve özel
kullanıma yönelik cihaz seçeneği arasından
işletmeniz gibi benzersiz bir cihaz ve
aksesuar karmasını tercih edin.
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İşletmeniz için
esneklik

Bilgiye dayalı
yönetim
Bilgiye dayalı HP TechPulse analitiği sayesinde
çoklu işletim sistemi yüklü cihazları güvence
altına alıp yönetin ve sorunları proaktif bir
şekilde belirleyip ortadan kaldırın.2 Hizmet
Uzmanlarımız, önde gelen uç nokta yönetim
araçlarıyla güvenlik politikalarını uygulamaya
koyabilir ve günlük yönetimi yerine getirebilir.3

Kullandığınızdan fazlasını ödemeyin. Cihaz
yaşam döngüsü hizmetleriyle tasarımdan
yapılandırmaya, bakıma ve kullanım ömrü
sonuna kadar çözümünüzü ve finansal
şartları uyarlayarak cihaz başına tek fiyat
rahatlığıyla ihtiyaçlarınızı karşılayın.
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KURTARMA VE YENILEME
HP, kullanım ömrünün sonu
gelen cihazların güvenli bir
şekilde kurtarılmasını ve başka
bir amaçla kullanılmasını
sağlar.

KEŞIF VE TASARIM
Profesyonel hizmetler sayesinde BT
yatırımlarınızdan en iyi şekilde yararlanın.
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Bilgisayarlarınızın
uzman bir şekilde
yapılandırılmasını ve
kutudan çıkar çıkmaz
kullanıma hazır olmasını
sağlayın.

HP Lifecycle Services

BAKIM
İş yerinde ve yolda destek,
onarım ve değişim hizmetleri
alın.
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OPTIMIZASYON
Kullanıcı üretkenliğini ve BT
yönetilebilirliğini daha iyi hale getiren
güvenilir, global iş ortağınız.

YAPILANDIRMA

DAĞITIM
HP'nin cihazlarınız için kolayca
teslimat, hazırlık, yükleme ve
kurulum yapmasına izin verin.

Tek hizmet, eksiksiz bir çözüm
Donanım ve hizmetleri cihaz başına tek ücretli bir plan ve ödeme karşılığında sunan HP
Hizmet olarak Cihaz çözümü, nakit akışının daha öngörülebilir olmasını, planların ekibinizin
gereksinimlerine göre esnek bir şekilde esnetilmesini ve sermayenizi diğer yatırımlarınız için
ayırma özgürlüğünü elde etmenizi sağlar. HP temsilcisi veya yetkili bir HP DaaS iş ortağı,
sizinle birlikte çalışarak yöneticilerden ofis çalışanlarına, saha ekiplerinden satış ekiplerine
kadar tüm kuruluşunuzun gereksinimlerini belirler ve doğru planı uygulamanızı sağlar.

HP Hizmet olarak Cihaz (DaaS) planları
Cihazlar

Standart

Gelişmiş

Premium

HP ticari dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve perakende satış
noktası cihazları4
Sonraki iş günü yerinde müdahale

Donanım desteği

Beklenmeyen hasar koruması4
Arızalı ortam alıkoyma

Müşteri başarı yönetimi
Çok tedarikçili, çok işletim sistemli dağıtım ve hizmete alışma desteği5
Donanım, yazılım ve BIOS envanteri
Sağlık olayları ve raporları panosu

HP TechPulse tarafından sunulan
Proaktif Yönetim

Güvenlik olayları ve raporları panosu
Uygulama olayları ve raporları panosu
Cihaz donanımı ve yazılım kullanım raporları
Windows cihazları hakkında öngörüsel analitik
Son kullanıcılar için kendi kendine destek ve parola sıfırlama
Birleşik uç nokta yönetimi hizmeti
Analitiğin ve raporların izlenmesi
Güvenlik yapılandırmasının ve şifreleme politikası ayarlarının uygulanması
Otomatik parça değişimi başlatılması 6

HP Hizmet Uzmanları tarafından
Proaktif Yönetim

Windows işletim sistemi yükseltmelerinin, düzeltme eklerinin ve güvenlik ayarlarının
yönetilmesi
Cihaz güvenliği olayı raporlarının sunulması
Uzaktan yardım ile sorunların giderilmesi
Windows cihazlarındaki yerel parolaların sıfırlanması
Uygulamaların veya uygulama kataloglarının dağıtılması
Son kullanıcılara, güvenli bir şekilde Wi-Fi temin edilmesi
Uygulama beyaz listeye ve kara listeye alma uygulaması
Windows Bilgi politikalarının oluşturulup yönetilmesi

Bir planı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın
Eyleme geçirilebilir analitik ve raporlar

BT harcamalarını optimize edin

Her bütçeye uygun

Yapay zekayla öğrenme, önceden yapılandırılmış
mantık ve bağlamsal veriler kullanarak BT
harcamalarınızı ve kaynaklarınızı optimize
etmenizi sağlayan cihaz, uygulama ve kullanım
bilgileri sunan HP TechPulse ile proaktif bir şekilde
yönetin ve planlayın.

Harcama, nakit akışı ve yenileme döngülerini en
üst düzeye çıkaran basit, özel olarak seçilmiş
planlar sayesinde satın alma karmaşasını azaltın.
Cihaz yaşam döngüsü hizmetleriyle ihtiyaçlarınıza
uyarlayarak cihaz başına öngörülebilir tek fiyat
elde edin.

İşletmenizin verimliliğini en üst düzeye
çıkarmanızı sağlayan esnek bir ödeme çözümü
olan HP Finans Hizmetlerinden7 yararlanın.
Değişen işgücü ve BT ihtiyaçlarına göre planınızı
esnetin ve cihazlarınızı orta vadede yenileyin.
Veya kendi finansmanınızı getirin.

HP Hizmet olarak Cihaz (DaaS)
BT artık daha basit. Kaynaklar maksimumda.

Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/DaaS

1. HP DaaS planları veya dahil olan bileşenler bölgeye veya Yetkili HP DaaS Hizmeti İş Ortağına göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz yere özgü ayrıntılar için lütfen yerel HP temsilcinizle veya Yetkili HP DaaS İş
Ortağı ile görüşün. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP
hizmet hüküm ve şartları veya HP ürünü ile birlikte sağlanan HP sınırlı garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
2. Sistem gereksinimlerinin tamamı için hpdaas.com/requirements sayfasını ziyaret edin.
3. HP birleşik uç nokta yönetimi, HP DaaS Gelişmiş veya Premium planlarında HP Hizmet Uzmanları tarafından sunulur. Hizmet Uzmanları, AirWatch tarafından desteklenen VMware Workspace ONE çözümünü
kullanarak hizmet sunar. Veya Microsoft Intune kullanan müşteriler, halihazırda sahip oldukları lisansları kullanarak Uzmanlarımızın yönetmesine olanak verebilir. Lütfen ülkenizde seçeneklerin sunulup
sunulmadığını kontrol edin.
4. Kullanılabilirlik ülkeye göre değişebilir.
5. iOS analitiği ve raporları yalnızca HP DaaS Gelişmiş, Premium ve DaaS for Apple planlarında sunulmaktadır.
6. Otomatik parça değişimi yalnızca HP tarafından üretilen cihazlar için sunulmaktadır.
7. Hewlett-Packard Financial Services Company ve yan şirketleri ile bağlı kuruluşlarının (toplu olarak HPFSC) sunduğu finansman ve hizmet teklifleri belirli ülkelerde kullanılabilir ve
kredi onayı ve standart HPFSC belgelendirmesine tabidir. Fiyatlar ve koşullar müşterinin kredi puanına, teklifin türüne, hizmete ve/veya ekipman türüne ve seçeneklerine bağlıdır. Bazı
müşteriler uygun olmayabilir. Hizmet veya tekliflerin tümü her ülkede sunulmamaktadır. Başka kısıtlamalar geçerli olabilir. HPFSC, bu programı istediği zaman önceden bildirmeksizin
değiştirebilir veya iptal edebilir.
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