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HP Device as a Service (DaaS)
Optimera dina IT-tillgångar och -resurser med HP Device as a Service
(DaaS)1, en komplett lösning som kombinerar hårdvara, insiktsfulla
analyser, proaktiv hantering och enhets- och livscykeltjänster.

VÄLJ EN ENHETSKOMBINATION SOM ÄR LIKA UNIK SOM DIN VERKSAMHET.

Företagsdatorer från HP

HP Business Notebooks

Lita på våra företagsdatorers prestanda och säkerhet, för de
hjälper dig att arbeta och samarbeta på ett smidigt sätt.
� All-in-One stationära datorer
�HP Chrome stationära datorer
� HP samarbetslösningar
� HP Elite stationära datorer

� HP Elite Slice stationära datorer
� HP EliteDesk stationära datorer
� HP ProDesk stationära datorer

HP Arbetsstationer
HP Z arbetsstationer är designade från insidan
ut för att passa dina behov. De levererar hög
prestanda och pålitlighet med de senaste
innovationerna och industriledande teknologi.
�HP Mobile arbetsstation
�HP Z Virtual arbetsstation
�HP Z VR Backpack arbetsstation
�HP Z arbetsstationer

Upplev stilen, kraften och flexibiliteten med världens
säkraste och smidigaste datorer.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook notebook-datorer
� HP ProBook notebook-datorer
� HP Spectre Pro notebook-datorer
� HP Elite x2 detachable- datorer
� HP Pro x2 detachable-datorer

HP butiksdatalösningar2
HP höjer ribban för kundupplevelser med allt från
traditionella till mobila tekniklösningar som stärker
medarbetare och engagerar kunder.
� Mobila POS-lösningar för detaljhandeln
� POS (Point of Sale)

� HP Spectre Pro x360
convertible‑datorer
� HP x2 detachable-datorer
� HP x360 convertible-datorer
– HP ElitePad
– HP Pro surfplattor

Apple®3
HP har utökat Device as a Service (DaaS) till
Apple‑enheter.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Välj tillbehör och enhetskombination som är lika unik som din verksamhet och användare.

En HP-representant eller auktoriserad HP DaaS-partner för en dialog med dig för att se till att du har rätt enheter för jobbet.4

1.	HP DaaS-planer och/eller medföljande komponenter kan variera mellan olika regioner eller auktoriserade HP DaaS-servicepartner. Vänligen kontakta din lokala HP-representant eller auktoriserade DaaS-partner
för specifik information som gäller där du bor. HP:s tjänster omfattas av tillämpliga HP-villkor och -bestämmelser för tjänsten som tillhandahålls eller anges för kunden vid köptillfället. Kunden kan ha ytterligare
lagstadgade rättigheter enligt gällande lokal lagstiftning, och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s villkor och bestämmelser för tjänster eller HP:s begränsade garanti som du får på din
HP-produkt.
2. Tillgängligt i USA endast via kundavtal.
3. HP DaaS för Apple är för närvarande endast tillgängligt i USA.
4.	HP DaaS-enheter, -planer och/eller medföljande komponenter kan variera mellan olika regioner eller auktoriserade HP DaaS-servicepartner. Vänligen kontakta din lokala HP-representant eller auktoriserade
DaaS-partner för specifik information som gäller där du bor.
	HP:s tjänster omfattas av tillämpliga HP-villkor och -bestämmelser för tjänsten som tillhandahålls eller anges för kunden vid köptillfället. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter enligt gällande
lokal lagstiftning och sådana rättigheter påverkas inte på något sätt av HP:s begränsade garanti som du får på din HP-produkt.
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