Viiteopas

HP-laite palveluna (DaaS);
Device as a Service

Optimoi IT-resurssiesi käyttö HP Device as a Service (DaaS)1 -ratkaisun
avulla. Se on kattava kokonaisuus, joka tuo yhteen laitteistot, älykkään
analytiikan, proaktiivisen hallinnoinnin sekä laite- ja elinkaaripalvelut.

VALITSE LAITEVALIKOIMA, JOKA ON YHTÄ UNIIKKI KUIN LIIKETOIMINTASI.

HP Business -pöytätietokoneet

HP Business -kannettavat tietokoneet

Yrityskäyttöön tarkoitettujen pöytätietokoneidemme
luotettava suorituskyky ja tietoturva auttavat sinua ja tiimiäsi
työskentelemään tehokkaasti.
� All-in-One Desktop -PC:t
� HP Chrome Desktop-tietokoneet
� HP Collaboration Solutions
-ratkaisut

� HP Elite Desktop -PC:t
� HP Elite Slice Desktop -PC:t
� HP EliteDesk Desktop -PC:t
� HP ProDesk Desktop -PC:t

HP-työasemat
HP Z Workstation -työasemat on suunniteltu
alusta alkaen sinun tarpeitasi varten.
Niiden suorituskyky ja luotettavuus pohjautuvat
uusimpiin innovaatioihin ja toimialan johtaviin
teknologioihin.
�HP Mobile Workstation
�HP Z Virtual Workstation
�HP Z VR Backpack Workstation
�HP Z Workstation -työasemat

Koe maailman tietoturvallisimpien ja hallittavimpien
tietokoneiden tyyli, teho ja monikäyttöisyys.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook Notebook -PC:t
� HP ProBook Notebook -PC:t
� HP Spectre Pro Notebook -PC:t
� HP Elite x2 irrotettavat PC:t
� HP Pro x2 irrotettavat PC:t

HP:n vähittäiskaupan ratkaisut2
HP on suunnitellut asiakaskokemuksen uusiksi
käyttäen teknologiaa, joka antaa työntekijöille
valtaa ja sitouttaa asiakkaita.
� Mobiilit vähittäiskaupan Point of Sale
-kassajärjestelmät
� Point of Sale (POS) -järjestelmät

�HP Spectre Pro x360 convertible -PC:t
� HP x2 irrotettavat PC:t
� HP x360 convertible -PC:t
– HP ElitePad
– HP Pro Tablet -taulutietokoneet

Apple®3
HP on laajentanut Device as a Service (DaaS)
-palvelun kattamaan Apple-laitteet.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Valitse laite- ja lisävarustevalikoima, joka on yhtä uniikki kuin liiketoimintasi ja asiakkaasi ovat.

HP:n edustaja tai valtuutettu HP DaaS -kumppani työskentelee kanssasi ja varmistaa, että käytössäsi ovat juuri toimintasi vaatimat välineet.4

1.	HP DaaS -sopimus ja/tai siihen kuuluvat komponentit voivat vaihdella alueittain tai valtuutetun HP DaaS -palvelukumppanin valikoimasta riippuen. Saat lisätietoja alueesi palveluista ottamalla yhteyttä
paikalliseen HP-edustajaasi tai valtuutettuun DaaS-kumppaniin. HP-palveluja koskevat HP:n palveluehdot, jotka annetaan asiakkaan tiedoksi ostohetkellä. Asiakkaalla voi olla paikallisen lainsäädännön
nojalla muita lakisääteisiä oikeuksia. HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin millään tavalla.
2. Saatavilla vain Yhdysvalloissa räätälöidyn sopimuksen puitteissa.
3. HP DaaS for Apple on tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa.
4.	HP DaaS -sopimus ja/tai siihen kuuluvat komponentit voivat vaihdella alueittain tai valtuutetun HP DaaS -palvelukumppanin valikoimasta riippuen. Saat lisätietoja alueesi palveluista ottamalla yhteyttä
paikalliseen HP-edustajaasi tai valtuutettuun DaaS-kumppaniin.
	HP-palveluja koskevat HP:n palveluehdot, jotka annetaan asiakkaan tiedoksi ostohetkellä. Asiakkaalla voi olla paikallisen lainsäädännön nojalla muita lakisääteisiä oikeuksia. HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen
rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin millään tavalla.
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