Referansehåndbok

HP Enhet som tjeneste (DaaS)
Optimer IT-aktiva og -ressurser med HP Enhet som tjeneste (DaaS)1,
en komplett løsning som kombinerer maskinvare, innsiktsfulle
analyser, proaktiv administrasjon og enhets- og livssyklustjenester.

EN MIKS AV ENHETER SOM ER LIKE UNIK SOM BEDRIFTEN DIN.

HP stasjonære PCer for bedrifter

HP bærbare datamaskiner for bedrifter

Regn med ytelsen og sikkerheten i våre stasjonære PCer for
bedrifter for å hjelpe deg til å arbeide og samarbeide effektivt.

Opplev stilen, kraften og fleksibiliteten i verdens sikreste
og enklest håndterbare PCer.1

� Alt-i-ett stasjonære PCer
� HP Chrome stasjonære PCer
� HP samarbeidsløsninger
� HP Elite stasjonære PCer

� HP Elite Slice stasjonære PCer
� HP EliteDesk stasjonære PCer
� HP ProDesk stasjonære PCer

HP arbeidsstasjoner

� HP Chromebook
� HP EliteBook bærbare PCer
� HP ProBook bærbare PCer
� HP Spectre Pro bærbare PCer
� HP Elite x2 avtakbare PCer
� HP Pro x2 avtakbare PCer

HP forhandlerløsninger2

Designet fra innsiden og ut for å tilfredsstille alle
behovene dine, leverer HP Z arbeidsstasjoner høy
ytelse og pålitelighet med de siste innovative og
bransjeledende teknologiene.

Fra tradisjonell til mobil, HP finner opp
kundeopplevelsen på nytt med teknologiske
løsninger som styrker de ansatte og engasjerer
kundene.

�HP mobil arbeidsstasjon
�HP Z virtuell arbeidsstasjon
�HP Z VR bærbar arbeidsstasjon
�HP Z arbeidsstasjoner

� Systemer for mobilforhandleres salgssteder
� Systemer for salgssteder (POS)

� HP Spectre Pro x360
konverterbare PCer
� HP x2 avtakbare PCer
� HP x360 konverterbare PCer
– HP Elite nettbrett
– HP Pro Tablet-PCer

Apple®3
HP har utvidet Enhet som tjeneste (DaaS)
til å inkludere Apple-enheter.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Velg en enhet og en miks av tilbehør som er like unik som bedriften din og brukerne.

En HP-representant eller en autorisert HP DaaS-partner vil arbeide med deg for å sikre at du har de riktige enhetene til jobben.4

1.	HP DaaS-planer og/eller inkluderte komponenter kan variere per region eller per autorisert HP DaaS servicepartner. Vennligst kontakt din lokale HP-representant eller autorisert DaaS-partner for konkrete
detaljer om ditt område. HP-tjenester blir styrt av de gjeldende HP-tjenestevilkårene og -betingelsene som er levert eller indikert overfor kunden ved kjøpstidspunktet. Kunden kan ha lovbestemte
tilleggsrettigheter i forhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter blir ikke på noen måte påvirket av HPs tjenestevilkår og -betingelser eller HPs begrensede garanti som leveres med HP-produktet ditt.
2. Tilgjengelig i USA kun via kundekontakt.
3. HP DaaS for Apple er for øyeblikket kun tilgjengelig i USA.
4.	HP DaaS enheter, planer og/eller inkluderte komponenter kan variere per region eller per autorisert DaaS-servicepartner. Vennligst kontakt din lokale HP-representant eller autorisert DaaS-partner for konkrete
detaljer om ditt område.
	HP services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional statutory rights according to applicable
local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product.
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