Podręcznik użytkownika

HP Device as a Service (DaaS)

Zoptymalizuj swoje urządzenia i zasoby informatyczne z HP Device as
a Service (DaaS)1, kompleksowym rozwiązaniem typu „urządzenie
jako usługa”, które łączy w sobie sprzęt, merytoryczną analitykę,
proaktywne zarządzanie oraz usługi dotyczące urządzeń i eksploatacji.

WYBIERZ URZĄDZENIE TAK WYJĄTKOWE, JAK TWOJA FIRMA

Komputery biznesowe HP

Notebooki biznesowe HP

Możesz liczyć na parametry i bezpieczeństwo naszych
komputerów biznesowych, które pomogą Ci wydajnie pracować
zarówno w zespole, jak i samodzielnie.

Poznaj styl, moc i wszechstronność najbezpieczniejszych
na świecie i optymalnie zarządzanych notebooków1.

� Wszechstronne komputery osobiste
� Komputery osobiste HP Chrome
� Rozwiązania HP ułatwiające
współpracę

� Komputery osobiste HP Elite
� Komputery osobiste HP Elite Slice
� Komputery osobiste HP EliteDesk
� Komputery osobiste HP ProDesk

� HP Chromebook
� Notebooki HP EliteBook
� Notebooki HP ProBook
� Notebooki HP Spectre Pro
� Komputery hybrydowe HP Elite x2
� Komputery hybrydowe HP Pro x2

Stacje robocze HP

Rozwiązania HP dla handlu detalicznego2

Zaprojektowane przez specjalistów z myślą
o profesjonalistach stacje robocze HP Z zapewniają
wysokie parametry i niezawodność za sprawą
najnowszych innowacji i wiodących technologii
w branży.

Od tradycyjnych po mobilne, HP zmienia interakcje
klientów dzięki rozwiązaniom technologicznym,
które zwiększają możliwości pracowników
i zaangażowanie klientów.

�Mobilna stacja robocza HP
�Wirtualna stacja robocza HP Z
�Stacja obocza HP Z VR Backpack
�Stacje robocze HP Z

� Mobilne systemy dla punktów sprzedaży
� Systemy dla punktów sprzedaży (POS)

� Komputery konwertowalne
HP Spectre Pro x360
� Komputery hybrydowe HP x2
�Komputery konwertowalne HP x360
– HP ElitePad
– Tablety HP Pro

Apple®3
HP rozszerza usługi Device as a Service (DaaS)
o dostępność dla urządzeń Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Wybierz urządzenie oraz akcesoria tak wyjątkowe, jak Twoja firma i użytkownicy.

Przedstawiciel HP lub autoryzowany partner HP w zakresie rozwiązań DaaS pomoże Ci wybrać najodpowiedniejsze urządzenia4.

1.	Plany i/lub elementy wchodzące w skład usług HP DaaS mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera w zakresie usług HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP
lub autoryzowanym partnerem w zakresie usług DaaS, aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie dla Twojego regionu. Usługi HP podlegają obowiązującym warunkom świadczenia usług HP przekazanym
lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klient może mieć dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Na prawa te nie wpływają warunki świadczenia usług HP ani
ograniczona gwarancja HP na dany produkt HP.
2. Dostępne tylko na terenie Stanów Zjednoczonych na mocy indywidualnej umowy.
3. Usługi HP DaaS dla urządzeń marki Apple są obecnie dostępne wyłącznie w USA.
4.	Urządzenia, plany i/lub elementy wchodzące w skład usług HP DaaS mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera w zakresie usług HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP
lub autoryzowanym partnerem w zakresie usług DaaS, aby uzyskać szczegółowe informacje o ofercie dla Twojego regionu.
	Usługi HP podlegają obowiązującym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klient może mieć dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi. Na prawa te nie wpływają warunki świadczenia usług HP ani ograniczona gwarancja HP na dany produkt HP.
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