Handleiding

HP Device as a Service (DaaS)

Optimaliseer uw IT-systemen en IT-middelen met HP Device as a Service
(DaaS)1, een complete oplossing inclusief hardware, analyses en inzicht,
proactief beheer en device- en lifecyclediensten.

KIES EEN MIX VAN APPARATEN DIE NET ZO UNIEK IS ALS UW BEDRIJF.

HP zakelijke desktops

HP zakelijke notebooks

Vertrouw op de kracht en beveiliging van onze zakelijke desktops
om efficiënter (samen) te werken.

Ervaar de stijl, kracht en flexibiliteit van de meest veilige
en optimaal te beheren pc’s ter wereld.1

� All-in-one desktops
� HP Chrome desktops
� HP Collaboration Solutions
� HP Elite desktops

� HP Elite Slice desktops
� HP EliteDesk desktops
� HP ProDesk desktops

� HP Chromebook
� HP EliteBook notebooks
� HP ProBook notebooks
� HP Spectre Pro notebooks
� HP Elite x2 detachables
� HP Pro x2 detachables

� HP Spectre Pro x360 convertibles
� HP x2 detachables
� HP x360 convertibles
– HP ElitePad
– HP Pro tablets

HP workstations

HP Retail Solutions2

Apple®3

HP Z workstations zijn volledig gemaakt om aan
uw behoeften te voldoen. Een HP Z workstation
staat voor zeer goede prestaties, betrouwbaarheid,
innovatie en toonaangevende technologie.

HP ontwikkelt mobiele en traditionele technologie
en oplossingen die zowel medewerkers als klanten
een betere en meer betrokken ervaring bieden.

HP heeft Device as a Service (DaaS) nu uitgebreid
met apparatuur van Apple.

�HP mobiel workstation
�HP Z virtueel workstation
�HP Z VR Backpack workstation
�HP Z workstations

� Mobiele POS-systemen voor winkels
� POS-systemen

� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Kies een mix van apparaten en accessoires die net zo uniek is als uw bedrijf en gebruikers.
Een medewerker van HP of een HP DaaS-partner bepaalt samen met u wat u precies nodig heeft.4

1.	HP DaaS-plannen en/of meegeleverde componenten kunnen per regio of geautoriseerde HP DaaS-servicepartner variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw HP-vertegenwoordiger of
geautoriseerde DaaS-partner. HP services zijn onderhevig aan de geldende servicevoorwaarden van HP die aan de klant worden verstrekt of worden vermeld op het moment van aankoop. De klant heeft
mogelijk nog aanvullende wettelijke rechten op basis van de geldende lokale wetgeving. Dergelijke rechten worden op geen enkele manier beïnvloed door de servicevoorwaarden van HP of de garantie van
HP die u ontvangt bij uw HP-product.
2. Beschikbaar in de Verenigde Staten, uitsluitend met een speciaal contract.
3. HP DaaS voor Apple is momenteel alleen beschikbaar in de VS.
4.	HP DaaS-apparaten, -plannen en/of meegeleverde componenten kunnen per regio of geautoriseerde HP DaaS-servicepartner variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw HP-vertegenwoordiger
of geautoriseerde DaaS-partner.
	Services van HP zijn onderhevig aan de geldende servicevoorwaarden van HP die aan de klant worden verstrekt of worden vermeld op het moment van aankoop. De klant heeft mogelijk nog aanvullende
wettelijke rechten op basis van de geldende lokale wetgeving. Dergelijke rechten worden op geen enkele manier beïnvloed door de servicevoorwaarden van HP of de garantie van HP die u ontvangt bij uw
HP-product.
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