Referencevejledning

HP Device as a Service (DaaS)

Få mest ud af dine it-aktiver og -ressourcer med HP Device as a Service
(DaaS)1, en fuldendt løsning, der kombinerer hardware, nyttige statistikker,
proaktiv administrering samt enheds- og lifecycle-tjenester.

VÆLG EN KOMBINATION AF ENHEDER, DER ER LIGESÅ UNIK SOM DIN VIRKSOMHED.

HP-stationære PC’er til virksomheder

HP-bærbare PC’er til virksomheder

Du kan regne med fantastisk ydeevne og det ypperste inden
for sikkerhed fra vores stationære PC’er til virksomheder,
der hjælper dig til at få dit arbejde fra hånden og samarbejde
effektivt med dine kolleger.
� All-in-one-stationære PC’er
� HP Chrome-stationære PC’er
� HP Collaboration-løsninger
� HP Elite-stationære PC’er

� HP Elite Slice-stationære PC’er
� HP EliteDesk-stationære PC’er
� HP ProDesk-stationære PC’er

Nyd designet, ydeevnen og fleksibiliteten fra verdens
mest sikre og intuitive PC’er.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook-bærbare PC’er
� HP ProBook-bærbare PC’er
� HP Spectre Pro-bærbare PC’er
� HP Elite x2 PC’er, der kan frigøres,
� HP Pro x2 PC’er, der kan frigøres,

HP-arbejdsstationer

HP detailhandelsløsninger2

HP Z-arbejdsstationer er designet fra top til bund
til at komme dine behov i møde, hvilket betyder,
at de giver dig fantastisk ydeevne og
driftssikkerhed kombineret med de seneste,
mest innovative teknologier, der er førende
inden for computerindustrien.

HP genskaber konstant brugeroplevelsen med
teknologiløsninger, der giver dine medarbejdere
flere muligheder og engagerer dine kunder,
lige meget om du benytter mobiler eller mere
traditionelle enheder.

�HP-mobil arbejdsstation
�HP Z-virtuel arbejdsstation
�HP Z VR Backpack-arbejdsstation
�HP Z-arbejdsstationer

� M obile Point of Sale-systemer til
detailhandelformål
� Point of Sale-systemer (POS)

� HP Spectre Pro x360 konvertible PC’er
� HP x2 PC’er, der kan frigøres,
� HP x360 konvertible PC’er
– HP ElitePad
– HP Pro-tablets

Apple®3
HP har udvidet Device as a Service (DaaS),
så programmet nu omfatter Apple-enheder.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Vælg en kombination af enheder og tilbehør, der er ligeså unik som din virksomhed og dens brugere.
En repræsentant fra HP eller en autoriseret HP DaaS-partner vil arbejde sammen med dig, så du er sikker på,
du har de helt rigtige enheder til dine behov.4

1.	HP DaaS-planer og/eller inkluderede komponenter kan variere alt efter region eller afhængigt af, hvilken autoriseret HP DaaS- tjenestepartner, der benyttes. Kontakt din lokale HP-repræsentant eller
autoriserede DaaS‑partner, hvis du gerne vil have flere oplysninger, der er specifikke for din region. HP-tjenester bestemmes af de relevante HP-brugsvilkår og -betingelser, som oplyses til kunden, når købet
foretages. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder afhængigt af relevante, lokale love, og sådanne rettugheder påvirkes på ingen måde af HP-brugsvilkårene eller -betingelserne eller af den
begrænsede garanti, der medfølger dit HP-produkt.
2. HP DaaS-planerne er kun tilgængelige via specialkontrakt i USA.
3. HP DaaS til Apple er kun tilgængeligt i USA på nuværende tidspunkt.
4.	HP DaaS-enheder, -planer og/eller inkluderede komponenter kan variere alt efter region eller afhængigt af, hvilken autoriseret HP DaaS- tjenestepartner, der benyttes. Kontakt din lokale HP-repræsentant
eller autoriserede DaaS-partner, hvis du gerne vil have flere oplysninger, der er specifikke for din region.
	HP-tjenester er underlagt de relevante HP-brugsvilkår og -betingelser, som oplyses til kunden, når købet foretages. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder afhængigt af relevante, lokale love,
og sådanne rettigheder påvirkes på ingen måde af HP-brugsvilkårene eller -betingelserne eller af den begrænsede garanti, der medfølger dit HP-produkt.
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