HP Device as a Service (DaaS)
Günümüz dünyası için akıllı, basit bilgi işlem çözümleri

Donanım, destek, bilgiye dayalı analitik, proaktif yönetim ve cihaz yaşam döngüsünün her aşaması için hizmetler sunan
eksiksiz bir çözüm olan HP Device as a Service (DaaS) sayesinde BT varlıklarınızı ve kaynaklarınızı optimize edin.1

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.
• Çok çeşitli cihazların arasından seçim
yapın
• Her yerde güvenliğin keyfini çıkarın
• Hareket halinde olanlar için Apple®
mobil çözümleri tercih edin2

Bilgiye dayalı yönetim

İşletmeniz için esneklik

Bilgiye dayalı HP TechPulse analitiği
sayesinde, çoklu işletim sistemi yüklü
cihazları güvence altına alıp yönetin3 ve
sorunları proaktif bir şekilde belirleyip
ortadan kaldırın. Hizmet Uzmanları,
önde gelen uç nokta yönetim araçlarıyla
güvenlik politikalarını uygulamaya
koyabilir ve günlük yönetimi yerine
getirebilir.4

Cihaz yaşam döngüsü hizmetleriyle
tasarımdan yapılandırmaya, bakıma ve
kullanım ömrü sonuna kadar çözümünüzü
ve finansal şartları uyarlayarak cihaz
başına tek fiyat rahatlığıyla ihtiyaçlarınızı
karşılayın.

• Bilgiye dayalı ve öngörüsel analitik

• Dünya çapındaki iş ortağınız

• BT harcamalarını optimize edin
• Her bütçeye uygun

• BT'nin yükünü hafifletin
• Her zaman görev başında olan bir
güvenlik görevlisi

"Donanım yenilemeden yazılım dağıtımı ve analitiğe kadar tüm bu temel hizmetler HP DaaS tarafından
gerçekleştiriliyor. Böylece, mühendis ekibim çalışmalarını istediğim alana, yani film yapımına odaklayabiliyor."
– Don Hibbard, Sistem Operasyonları Direktörü, DreamWorks Animation

HP Device as a Service (DaaS) planları
Cihazlar
Donanım desteği

Standart

HP ticari dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar ve özel kullanıma yönelik cihazlar

Gelişmiş

Premium

5

Sonraki iş günü yerinde müdahale5
Arızalı ortam alıkoyma
Çok tedarikçili, çok işletim sistemli dağıtım ve hizmete alışma desteği6
Donanım, yazılım ve BIOS envanteri
Cihaz ve işletim sistemi durumu olayları ve raporları
Güvenlik olayları ve raporları

HP TechPulse tarafından
sunulan Proaktif Yönetim

Uygulama olayları ve raporları
Cihaz ve yazılım kullanım raporları
Windows, Android ™,7 ve Mac cihazlar için öngörüsel analitik
Windows 10 donanım yükseltmesi uyumluluk raporu
Olay yönetimi raporu
Birleşik uç nokta yönetimi hizmeti
Analitiğin, olayların ve raporların izlenmesi
Kaybolan cihazlardaki verilerin korunması
Güvenlik yapılandırmasının ve şifreleme politikası ayarlarının uygulanması
Otomatik parça değişimi başlatılması 8
Windows işletim sistemi yükseltmelerinin, düzeltme eklerinin ve güvenlik ayarlarının
yönetilmesi

HP Hizmet Uzmanları
tarafından Proaktif Yönetim

Cihaz güvenliği olayı raporlarının sunulması
Uzaktan yardım ile sorunların giderilmesi
Müşterilerle üç aylık incelemeler yapılması
Uygulamaların veya uygulama kataloglarının çoklu işletim sistemi yüklü cihazlara dağıtılması
Son kullanıcılara, güvenli bir şekilde Wi-Fi temin edilmesi
Mobil uygulama beyaz listeye ve kara listeye alma politikalarının uygulanması
Windows Bilgi politikalarının oluşturulup yönetilmesi
Windows, iOS, Android ™ ve macOS üzerinde tutarlı işlemler ve politikaların yürütülmesi

Karşınızda HP DaaS Proaktif Güvenlik
En büyük riskler olan uç noktaları en iyi savunmanıza dönüştürün
HP DaaS Proaktif Güvenlik ile HP Device as a Service (DaaS) güvenli yönetim özelliklerini geliştirin.9 Bu,
güvenlik konumunuzu güçlendirmeye yardımcı olmak için bilgi işlem uç noktaları için gerçek zamanlı kötü
amaçlı yazılımdan koruma, güvenlik ve tehdit analizi ve alana özgü uzmanlık sağlar.

Gelişmiş gerçek zamanlı tehdit
koruması
Sıfır gün e-posta, tarayıcı ve dosya saldırılarını
kontrol altına alın ve bunların ağı etkilemesini
engelleyen gerçek zamanlı tehdit yalıtımı
teknolojisiyle10 tanım temelli antivirüs
çözümlerinin ötesine geçin.

HP Device as a Service (DaaS)
BT artık daha basit. Kaynaklar maksimumda.

Güvenlik zekanızı geliştirin

Proaktif güvenlik yönetimi

Tümü tek bir panodan olmak üzere, HP
TechPulse ile güncel bilgileri alın ve cihazınızın
koruma durumuna dair bütünsel bir bakışın yanı
sıra saldırı girişimleri ve engellenen saldırılar
hakkında ayrıntılı bulgulara ulaşın.

Raporları izleyen, tehditleri analiz eden
ve planınız konusunda yardımcı olan özel
Hizmet Uzmanlarımız11 ile, güvenlik açısından
konumunuzu güçlendirin, saldırılar karşısında
avantajlı durumda kalın ve işletmeniz üzerinde
olumsuz etki oluşmasını önleyin.

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

1. HP DaaS planları ve/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. Müşteriler, 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. HP DaaS for Apple ABD'de ve belirli Avrupa ülkelerinde doğrudan HP'den ve seçilen iş ortaklarından edinilebilir. Talep üzerine, HP DaaS üzerinden diğer
Apple® ürünleri de hizmet olarak sunulabilir. Lütfen sunulup sunulmadığını bölgenizdeki HP temsilcisinden öğrenin. 3. Sistem gereksinimlerinin tamamı için hpdaas.com/requirements sayfasını ziyaret edin. iOS cihazlar, Standart plan
kapsamında değildir. 4. HP birleşik uç nokta yönetimi, HP DaaS Gelişmiş veya Premium planlarında HP Hizmet Uzmanları tarafından sunulur. Hizmet Uzmanları, VMware Workspace ONE çözümünü kullanarak hizmet sunar. Microsoft Intune
kullanan müşteriler, halihazırda sahip oldukları lisansları kullanarak Uzmanlarımızın yönetmesine olanak verebilir. Lütfen ülkenizde seçeneklerin sunulup sunulmadığını kontrol edin. 5. Kullanılabilirlik ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
6. iOS analitiği ve raporları yalnızca HP DaaS Gelişmiş, Premium ve DaaS for Apple planlarında sunulmaktadır. 7. Android cihazlardaki sabit diskler ve piller için öngörüsel analitik. 8. HP DaaS planları ve/veya dahil olan bileşenler bölgeye veya Yetkili HP
DaaS Hizmeti İş Ortağına göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz yere özgü ayrıntılar için lütfen yerel HP Temsilciniz veya Yetkili DaaS İş Ortağı ile görüşün. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP
hüküm ve şartları uyarınca geçerli yasal haklara 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.
9. HP DaaS Proaktif Güvenlik hizmeti için sistem gereksinimleri şunları: minimum 8 GB bellek ve yazılım istemcisini yüklemek için 6 GB boş sabit disk alanı ile Windows 10.1703 veya sonraki sürümlerini çalıştıran çok tedarikçili istemci cihazlar. HP DaaS
Proaktif Güvenlik hizmeti için, tüm HP DaaS veya HP DaaS Proaktif Yönetim planına dahil olan HP TechPulse gerekir. HP DaaS Proaktif Güvenlik Gelişmiş planı için, müşterilerin bir Gelişmiş veya Premium HP DaaS ya da HP DaaS Proaktif Yönetim planına
kaydolmuş olması gerekir. 10. HP Sure Click Gelişmiş teknolojisi, HP DaaS Proaktif Güvenlik hizmetine dahildir ve Windows 10 gerektirir. Internet Explorer, Google Chrome™ ve Chromium™ desteklenir. Desteklenen ekler arasında, Office veya Adobe®
Acrobat® yüklüyse Office (Word, Excel, PowerPoint) ve PDF dosyaları da bulunur. 11. Hizmet Uzmanları yalnızca Proaktif Güvenlik Gelişmiş planında kullanılabilir.
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