Οδηγός αναφοράς

Η Συσκευή HP ως Υπηρεσία (DaaS)

Βελτιστοποιήστε την υποδομή ΙΤ σας με τη λύση Η Συσκευή HP ως
Υπηρεσία (DaaS)1, ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει hardware,
διορατικά αναλυτικά στοιχεία, ενεργή διαχείριση και υπηρεσίες
συσκευών και κύκλου ζωής.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Υπολογιστές HP Desktop Business
μπιστευτείτε τις επιδόσεις και την ασφάλεια των υπολογιστών
μας Desktop Business, που θα σας βοηθήσουν να εργάζεστε
και να συνεργάζεστε αποδοτικά.
� Όλα-σε-ένα υπολογιστές Desktop
� Υπολογιστές HP Chrome Desktops
� Λύσεις συνεργασίας HP
� Υπολογιστές Elite Desktop

� Υπολογιστές HP Elite Slice Desktop
� Υπολογιστές HP EliteDesk Desktop
� Υπολογιστές HP ProDesk Desktop

Σταθμοί Εργασίας HP
Σχεδιασμένοι, από μέσα προς τα έξω, ώστε να
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας, οι Σταθμοί
Εργασίας HP Z Workstations προσφέρουν υψηλές
επιδόσεις και αξιοπιστία, σε συνδυασμό με τις
πιο πρόσφατες καινοτομίες και πρωτοπόρες
τεχνολογίες της αγοράς.
�Κινητός Σταθμός Εργασίας HP
�Εικονικός Σταθμός Εργασίας HP Z
�Σταθμός Εργασίας HP Z VR
�Σταθμοί Εργασίας HP Z

HP Business Notebooks
τε την εμπειρία του στιλ, της ισχύος και της ευελιξίας
των πιο ασφαλών και διαχειρισίμων υπολογιστών.1
� Υπολογιστές HP Chromebook
� Υπολογιστές HP EliteBook Notebook
� Υπολογιστές HP ProBook Notebook
�Υπολογιστές HP Spectre Pro Notebook
�Αποσπώμενοι υπολογιστές HP Elite x2
�Αποσπώμενοι υπολογιστές HP Pro x2

� Μετατρέψιμοι υπολογιστές
HP Spectre Pro x360
� Αποσπώμενοι υπολογιστές HP x2
� Μετατρέψιμοι υπολογιστές HP x360
– Ταμπλέτες HP ElitePad
– Pro

Λύσεις Λιανικής HP2
Η HP επανεφευρίσκει την εμπειρία του πελάτη,
από το παραδοσιακό ως το κινητό, με λύσεις
τεχνολογίας που βοηθούν τους εργαζόμενούς
σας να είναι πιο αποδοτικοί και κερδίζουν το
ενδιαφέρον των πελατών σας.
� Κινητά Συστήματα Σημείων Λιανικής Πώλησης
� Συστήματα Σημείων Πώλησης (POS)

Επιλέξτε μία συσκευή και ένα συνδυασμό αξεσουάρ που θα είναι τόσο μοναδικός, όσο η επιχείρηση και οι χρήστες σας.
Ένας αντιπρόσωπος της HP, ή ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης HP DaaS, θα συνεργαστεί μαζί σας ώστε να διασφαλίσει πως οι συσκευές που
επιλέξατε είναι οι πλέον κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εργασία. 3
1.	Οι λύσεις HP DaaS και/ή τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία τους ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Τεχνικής Εξυπηρέτησης HP DaaS . Παρακαλούμε
να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Αντιπρόσωπο της HP ή τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη HP DaaS σχετικά με τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την περιοχή σας. Οι υπηρεσίες HP υπόκεινται στους ισχύοντες
όρους και προϋποθέσεις εξυπηρέτησης για τους οποίους έχει ενημερωθεί ο Πελάτης κατά την αγορά τους. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει επιπλέον δικαιώματα ανάλογα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία και αυτά
τα δικαιώματα δεν επηρεάζονται κατά κανένα τρόπο από τους όρους και προϋποθέσεις εξυπηρέτησης της HP, ή από την Περιορισμένη Εγγύηση της HP που περιλαμβάνεται με το προϊόν HP.
2. Διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκλειστικά κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
3.	Οι συσκευές, λύσεις και/ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή ή τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτης Εξυπηρέτησης HHP DaaS. Παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τον τοπικό Αντιπρόσωπο της HP ή τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτης DaaS για συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν στην περιοχή σας.
	Οι υπηρεσίες HP υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της εξυπηρέτησης HP για τους οποίους έχει ενημερωθεί ο Πελάτης κατά την αγορά τους. Ο Πελάτης ενδέχεται να έχει επιπλέον
δικαιώματα ανάλογα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία και αυτά δεν επηρεάζονται κατά κανένα τρόπο από τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις εξυπηρέτησης της HP ή από την Περιορισμένη
Εγγύηση HP που περιλαμβάνεται με τον προϊόν της HP.
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