Guia de referência

HP Device as a Service (DaaS)
Otimize os seus ativos e recursos de TI com o serviço HP Device as
a Service (DaaS)1, uma solução completa que combina hardware,
análises relevantes, gestão proativa e serviços para dispositivos
e de ciclo de vida.

ESCOLHA UMA COMBINAÇÃO DE DISPOSITIVOS TÃO ÚNICA COMO A SUA EMPRESA.

PCs HP Business Desktop

Portáteis HP Business

Confie no desempenho e na segurança dos seus PCs Desktop
empresariais para o ajudarem a trabalhar e a colaborar de
forma eficiente.
� Desktop PCs All-in-One
� Desktops HP Chrome
� Soluções de Colaboração HP
� Desktop PCs HP Elite

� Desktop PCs HP Elite Slice
� Desktop PCs HP EliteDesk
� Desktop PCs HP ProDesk

Estações de trabalho HP

Beneficie do estilo, da potência e da flexibilidade dos PCs
mais seguros e mais fáceis de gerir do mundo.1
� HP Chromebook
� PCs Portáteis HP EliteBook
� PCs Portáteis HP ProBook
� PCs Portáteis HP Spectre Pro
� PCs Destacáveis HP Elite x2
� PC Destacáveis HP Pro x2

Soluções HP Retail2

Concebidas de origem para satisfazer as suas
necessidades, as Estações de Trabalho HP Z
proporcionam um elevado desempenho
e fiabilidade com as mais recentes inovações
e tecnologias de vanguarda da indústria.

Da tecnologia tradicional à comunicação móvel,
a HP está a reinventar a experiência do cliente
com soluções tecnológicas que melhoram
a capacidade de trabalho dos colaboradores
e engajam clientes.

�Estação de trabalho móvel HP
�Estação de trabalho HP Z Virtual
�Estação de trabalho/mochila HP Z VR
�Estações de trabalho HP Z

� Sistemas de Vendas Móveis para Pontos
de Venda de Retalho
� Sistemas para o Ponto de Venda (POS)

�PCs HP Spectre Pro x360 Convertible
� PCs Destacáveis HP x2
� PCs HP x360 Convertible
– HP ElitePad
– Tablets HP Pro

Apple®3
A HP expandiu a solução Device as a Service (DaaS)
de forma a incluir dispositivos Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Escolha uma combinação de dispositivos tão única como a sua empresa e os seus utilizadores.

Um representante da HP local ou parceiro de Serviços HP DaaS Autorizado irá trabalhar consigo para garantir que possui os dispositivos adequados para a tarefa.4

1.	Os planos do HP DaaS e/ou os componentes incluídos poderão variar consoante a região ou os Parceiros de Serviços HP DaaS Autorizados. Contacte o seu Representante da HP local ou Parceiro de Serviços
HP DaaS Autorizado para obter detalhes específicos para a sua localização. Os serviços da HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento
da aquisição. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com a legislação local aplicável, e tais direitos não serão afetados, de forma alguma, pelos Termos e Condições de serviços da HP ou
pela Garantia Limitada da HP disponibilizada com o seu produto HP.
2. Disponível nos EUA apenas através de contrato personalizado.
3. O serviço HP DaaS for Apple atualmente apenas está disponível nos EUA.
4.	Os planos HP DaaS e/ou componentes incluídos poderão variar consoante a região ou o Parceiro de Assistência HP DaaS Autorizado. Contacte o seu Representante Local da HP ou Parceiro HP DaaS Autorizado
para obter dados específicos sobre a sua localização.
	Os serviços da HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da aquisição. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo
com a legislação local aplicável, e tais direitos não são afetados, de forma alguma, pelos Termos e Condições de serviço da HP ou pela Garantia Limitada da HP fornecida com o seu produto HP.
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