Referenčná príručka

Zariadenie HP ako služba (DaaS)

Optimalizujte svoje IT prostriedky a zdroje so zariadením HP ako službou
(DaaS)1, kompletným riešením, ktoré kombinuje hardvér, dôkladnú
analýzu, proaktívne riadenie a služby zariadenia a životného cyklu.

VYBERTE SI KOMBINÁCIU ZARIADENÍ, KTORÁ JE ROVNAKO JEDINEČNÁ AKO VAŠE PODNIKANIE.

HP stolné počítače pre firmu

HP notebooky pre firmu

Spoľahnite sa na výkon a bezpečnosť našich biznis stolných
počítačov, ktoré vám pomôžu pracovať a spolupracovať efektívne.

Vychutnajte si štýl, výkon a flexibilitu najbezpečnejších
a najlepšie ovládateľných počítačov na svete.1

� Stolné počítače All-in-One
� Stolné počítače HP Chrome
� Tímové riešenia HP
� Stolné počítače HP Elite

�Stolné počítače HP Elite Slice Desktop
� Stolné počítače HP EliteDesk
� Stolné počítače HP ProDesk

Pracovné stanice HP

� HP Chromebook
� Notebooky HP EliteBook
� Notebooky HP ProBook
� Notebooky HP Spectre Pro
� Odpojiteľné HP Elite x2
� Odpojiteľné počítače HP Pro x2

Retail riešenia HP2

Navrhnuté od základov na uspokojenie vašich
potrieb, pracovné stanice HP Z prinášajú vysoký
výkon a spoľahlivosť s najnovšími inováciami
a špičkovými technológiami.

Od tradičných riešení po mobilný telefón,
spoločnosť HP nanovo definuje zákaznícky zážitok
cez technologické riešenia, ktoré posilňujú
zamestnancov a upútajú zákazníkov.

�Pracovná stanica HP Mobile
�Pracovná stanica HP Z Virtual
�Pracovná stanica HP Z VR Backpack
�Pracovné stanice HP Z

� Mobile Retail Point of Sale Systems
� Point of Sale (POS) Systems

� Konvertibilné počítače
HP Spectre Pro x360
� Odpojiteľné počítače HP x2
� Konvertibilné počítače HP x360
– HP ElitePad
– Tablety HP Pro

Apple®3
HP rozšírilo Zariadenie ako Službu (DaaS),
aby zahrnulo zariadenia Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Vyberte si kombináciu zariadenia a príslušenstva, ktorá je rovnako jedinečná ako vaše podnikanie a užívatelia.
Zástupca HP alebo autorizovaný partner HP DaaS spraví všetko pre to, aby s vami vybral tie správne zariadenia pre vašu prácu.4

1.	Plány HP DaaS a/alebo dodávané komponenty sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo autorizovaného servisného partnera HP DaaS. Pre konkrétne podrobnosti vo vašej lokalite, prosím, kontaktujte svojho
miestneho zástupcu spoločnosti HP alebo autorizovaného partnera DaaS. Služby spoločnosti HP sa riadia platnými zmluvnými podmienkami služieb spoločnosti HP poskytovaných alebo uvedených
zákazníkovi v čase nákupu. Zákazník môže mať ďalšie zákonné práva podľa platných lokálnych zákonov v krajine a takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služby
spoločnosti HP alebo obmedzenou zárukou spoločnosti HP, ktorá je súčasťou vášho produktu HP.
2. K dispozícii v Spojených štátoch iba prostredníctvom zákazky.
3. HP DaaS pre Apple je momentálne k dispozícii iba v USA.
4.	Zariadenia, plány a/alebo dodávané komponenty HP DaaS sa môžu líšiť podľa regiónov alebo autorizovaných servisných partnerov HP DaaS. Pre konkrétne podrobnosti vo vašej lokalite, prosím, kontaktujte
svojho miestneho zástupcu spoločnosti HP alebo autorizovaného partnera DaaS.
	Služby spoločnosti HP sa riadia platnými zmluvnými podmienkami služieb spoločnosti HP poskytovaných alebo uvedených zákazníkovi v čase nákupu. Zákazník môže mať ďalšie zákonné práva podľa
platných lokálnych zákonov v krajine a takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služby spoločnosti HP alebo obmedzenou zárukou spoločnosti HP, ktorá je súčasťou
vášho produktu HP.
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