מדריך מהיר

)HP Device as a Service (DaaS
שפרו את נכנסי ה־ ITבאמצעות ) ,1HP Device as a Service (DaaSפתרון מלא
שמשלב חומרה ,ניתוח מעמיק ,ניהול פרואקטיבי ,ושירותי התקנים ומחזור חיים.

בחירת שילוב התקנים ייחודי לעסק למשתמשים שלכם.

מחשבים שולחניים של  HPלעסקים
תוכלו לסמוך על הביצועים ואבטחה של המחשבים העסקיים
שלנו שיעזרו לכם לעבוד ולשתף פעולה ביעילות.
� מחשבי All-in-One
� HP Chrome Desktops
� HP Collaboration Solutions
� HP Elite Desktop PCs

�  HP Elite Sliceמ
� HP EliteDesk Desktop PCs
� HP ProDesk Desktop PCs

תחנות עבודה של  HPבנויות
תחנות העבודה של  HPעוצבו ביסודיות כדי לענות על
הצרכים שלכם ,תחנות העבודה של  HPמסוג  Zמספקות
ביצועים גבוהים ואמינות בשילוב עם חדשנות וטכנולוגיות
מובילות בתעשייה.
� תחנות עבודה של HP Mobile Workstation – HP
� HP Z Virtual Workstation
� HP Z VR Backpack Workstation
� HP Z Workstation

מחשבים ניידים לעסקים של HP
המחשבים השולחניים של  – HPמספקים אבטחה ויכולת ניהול
1
יחד עם סגנון ,עוצמה וגמישות
� HP Chromebook
� HP EliteBook Notebook
� HP ProBook Notebook
� HP Spectre Pro Notebook
� HP Elite x2
�  HP Pro x2מחשבים ניתנים להמרה

�  HP Spectre Pro x360מחשבים
ניתנים להמרה
�  HP x2מחשבים ניתקים
�  HP x360מחשב ניתן להמרה
– HP ElitePad
– HP Pro Tablets

פתרונות קמעוניים של 2HP
 HPממציאה מחדש את חווית המשתמש עם פתרונות
טכנולוגיים שמעצימים את העובדים בעסק ומושכים
עוד לקוחות.
� מערכות נקודות מכירה –
Mobile Retail Point of Sale Systems
� Point of Sale (POS) System

בחירת שילוב התקנים ייחודי לעסק למשתמשים שלכם.

נציג של  HPאו שותף של  HP DaaSיסייע לכם להבטיח בחירת ההתקנים המתאימים לסוג העבודה שלכם .
3
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	שירותי  HPכפופים לתנאים והגבלות של השירות המתאים שמסופק או נמסר ללקוח בזמן הרכישה .ללקוח יכולות להיות זכויות לפי החוק בהתאים לחוקים החלים המקומיים ,וזכויות אלה לא מושפעות בשום אופן מהתנאים וההתניות של שירות של
האחריות המוגבלת של  HPשסופקה ללקוח עם מוצר .HP

 .© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.המידע הכלול כאן עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת .האחריות היחידה עבור מוצרי ושרותי  HPמופיעה בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות למוצרים ושירותים כגון אלה.
אין כאן דבר נוסף הניתן לפירוש כהצהרת אחריות נוספת HP .אינה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות כאן.
 ،4AA7-4070HECIספטמבר  – HP DaaS – 2018דף סיכום פתרונות

