Referencia-útmutató

HP Device as a Service (DaaS)

Optimalizálja számítástechnikai eszközeit és erőforrásait a HP „eszköz,
mint szolgáltatás“, azaz Device as a Service (DaaS)1 teljes körű
megoldásával, amely ötvözi a hardver-, a mélyreható analitikai, a proaktív
menedzsment, illetve eszköz- és életciklus szolgáltatásokat.

VÁLASSZON ÉPPOLYAN EGYEDI ESZKÖZKOMBINÁCIÓT, AMILYEN AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA.

HP asztali számítógépek vállalkozások számára
Támaszkodjon vállakozások számára kifejlesztett asztali
számítógépeink teljesítményére és biztonságára a hatékony
munka és együttműködés érdekében.
� All-in-One asztali számítógépek
� HP Chrome asztali számítógépek
� HP együttműködési megoldások
� HP Elite asztali számítógépek

� HP Elite Slice asztali számítógépek
� HP EliteDesk asztali számítógépek
� HP ProDesk asztali számítógépek

HP munkaállomások

HP noteszgépek vállalkozások számára
Tapasztalja meg a világ legbiztonságosabb és legkönnyebben
kezelhető1 számítógépeinek stílusát, erejét és rugalmasságát.
� HP Chromebook
� HP EliteBook noteszgépek
� HP ProBook noteszgépek
� HP Spectre Pro noteszgépek
� HP Elite x2 leválasztható
számítógépek
� HP Pro x2 leválasztható
számítógépek

HP kiskereskedelmi megoldások2

A HP Z munkaállomások minden részletét úgy
tervezték, hogy az Ön igényeinek megfeleljen,
így kiváló teljesítményt és megbízhatóságot
nyújt a legújabb innovációk és az iparág legjobb
technológiáinak felhasználásával.

Akár hagyományos, akár mobiltechnológiáról van
szó, a HP olyan technológiákkal értelmezi újra az
ügyfélélményt, amelyek eszközöket biztosítanak
a dolgozók számára, és elkötelezetté teszik az
ügyfeleket.

�HP munkaállomás
�HP Z virtuális munkaállomás
�HP Z VR Backpack munkaállomás
�HP Z munkaállomások

� Mobil kiskereskedelmi POS rendszerek
� POS rendszerek

� HP Spectre Pro x360 átalakítható
számítógépek
� HP x2 leválasztható számítógépek
� HP x360 átalakítható számítógépek
– HP ElitePad
– HP Pro táblagépek

Apple®3
HP az Apple készülékekre is kiterjesztette
Device as a Service (DaaS) szolgáltatását.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Válasszon olyan egyedi eszköz- és tartozékkombinációt, akár a vállalkozása és felhasználói.

A HP képviselője vagy hivatalos HP DaaS partnere Önnel egyttműködve biztosítja, hogy a megfelelő eszközökkel rendelkezzen a munkához.4

1.	A HP DaaS csomagok és/vagy a mellékelt tartozékok a régió vagy a hivatalos HP DaaS szervizpartner függvényében eltérhetnek. Az Ön számára elérhető lehetőségek tekintetében forduljon a helyi HP képviselőhöz
vagy hivatalos DaaS partnerhez. A HP szolgáltatásokra az adott szolgáltatás érvényes és hatályos HP szerződési feltételei és kikötései vagy a vásárláskor az ügyfél számára jelzett feltételek vonatkoznak.
A vonatkozó helyi jogszabályok értelmében a vásárlót további jogok illethetik meg, amely jogokat semmilyen módon nem befolyásolják a HP szolgáltatási feltételei, illetve a HP termék mellé biztosított HP
korlátozott jótállás.
2. Csak az Egyesült Államokban, egyedi szerződéssel elérhető.
3. Az Apple számára kifejlesztett HP DaaS jelenleg csak az Egyesült Államokban elérhető.
4.	A HP DaaS eszközök, csomagok és/vagy a mellékelt tartozékok a régió vagy a hivatalos HP DaaS szervizpartner függvényében eltérhetnek. Az Ön számára elérhető lehetőségek tekintetében forduljon a helyi
HP képviselőhöz vagy hivatalos DaaS partnerhez.
	A vonatkozó helyi jogszabályok értelmében a vásárlót további jogok illethetik meg, amely jogokat semmilyen módon nem befolyásolják a HP szolgáltatási feltételei, illetve a HP termék mellé biztosított
HP korlátozott jótállás.
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