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En revolution på dine betingelser
Næste generations A3-printere fokuserer på, hvad du har brug for.
Større sikkerhed, enklere administration, mobilprint fra alle typer af enheder, lavere omkostninger og
reduceret miljøbelastning. Lyder det som din ultimative ønskeseddel for de kommende printere i virksomheden? Så kan dine ønsker blive opfyldt med næste generation af A3-printere fra HP.

Maximér oppetiden

HP’s printere og MFP’ere indeholder cloudbaseret
teknologi og færre udskiftelige dele, hvilket betyder mindre nedetid og enklere administration.

Prisvenlig farveprint

Med HP’s unikke PageWide teknologi kan du
levere farveprint til dine brugere langt billgere
end tidligere, uden at gå på kompromis med
kvaliteten.

Verdens sikreste print

Innovative HP teknologier og løsninger hjælper
dig med at beskytte dit netværk og leve op til
compliance reglerne1.

Forbedret produktivitet

Enkel betjening via touchskærm, printer op til 80
sider per minut, første side ud efter blot 7 sekunder samt et bredt udvalg af efterbehandlere. Alt
sammen med til at forbedre produktiviteten.
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Based on HP review of 2016 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and
automatically stop an attack, then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit: hp.com/go/PrintersThatProtect. For more information: hp.com/
go/printersecurityclaims.

Luk døren effektivt til dit netværk
Cyberkriminelle har fået øje på printeren som adgangsvej.
Din printer har ligesom din pc netadgang, harddisk, RAM og en stærk processor. Det er fantastisk, fordi du
kan lagre opgaver på den og printe hurtigt over netværket. På den anden side kan printeren i dag være en
sikkerhedsrisiko på linie med pc’erne, hvis ikke de bliver beskyttet effektivt.

Hvordan er printeren truet?
Printerens firmware kan blive angrebet af malware. Følsomme data på harddisken kan tilgås eller opsnappes. Værdifulde dokumenter kan ændres eller stjæles. Printeren kan måske ikke overholde virksomhedens
sikkerhedspolitik.
Alt det – og meget mere – sætter fokus på printerens sikkerhedsteknologi. Vælger du en HP-printer, er sikkerheden tænkt ind i den fra starten, og du har optimale muligheder for effektivt at lukke for adgangen til
netværket udefra. Se hvordan en usikret printer kan udnyttes af hackere på hp.com/go/thewolf

Enhedssikkerhed
Din HP-printer kan stoppe angreb, når de
sker. Med HP Sure Start tjekkes f.eks. BIOS
ved opstart. Med Whitelisting af firmware
sikrer printeren, at det kun er certificeret
firmware, der kører. Og under drift vil en HP
printer overvåge sig selv ved hjælp af Internal Runtime Detection.

Datasikkerhed
Krypterede data samt godkendte brugere
og enheder er nemme at administrere via
HP’s unikke softwareløsninger. Vi har sat
bl.a. brugergodkendelse, kontrol og sporing samt krypteret udskrivningsfunktion i
system, så din datasikkerhed ikke kompromitteres via printerne.

Dokumentsikkerhed
Fortrolige dokumenter skal forblive fortrolige. Reducér antallet af glemte udskriftsopgaver, beskyt fortrolige dokumenter, og
sæt ind imod forfalskninger med HP’s løsninger til dokumentsikkerhed som Private
Print, Pull Print og Card Reader. Vi har løsningen til dine behov.

At vælge den rigtige printstrategi er for de
fleste virksomheder en kompleks øvelse. Hos
NetSolutions hjælper vi vores kunder med
at finde de rigtige maskiner og individuelle
løsninger.
Kendetegnende ved alle vore løsninger er at vi
søger størst mulig besparelse, uden at gå på
kompromis med kvalitet eller produktivitet.

NetSolutions
print/kopi koncept

Total Cost of
Ownership (TCO)

Vore løsninger består af et eller flere af
følgende elementer:

Den samlede omkostning ved en dokument
håndteringsløsning består af følgende:
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Synlige omkostninger:

Printere/kopimaskiner/scannere/telefax
Finansiering – kontant eller leasing
Installation/uddannelse
Individuelle produktivitetsforbedrende løsninger
Serviceaftale (reservedele, arbejdsløn, kørsel m.m.)
Suppliesaftale (toner, blæk, papir m.m.)
Secure Print - Follow Me løsninger
HP Access Control/safeCom
PaperCut, AutoStore
Persondata forordningen/datasikkerhed
Scanning og dokument Capture og flow
Opstilling af papcontainer og afhentning af tomme
forbrugstoffer

…… Hardware
…… Slutbruger-produktivitet
…… Pris pr. side
Skjulte omkostninger:
…… Spildtid i forbindelse med driftsstop
…… Arbejdsprocesser
…… Teknisk support
…… Printkvalitet
…… Strømforbrug
…… Miljø
…… Bestilling af supplies

For hver krone der bruges på synlige omkostninger, bruges der op til 9 kroner på skjulte omkostninger. Hos NetSolutions anbefaler vi
ikke altid de billigste printere og den billigste sidepris. Vi anbefaler de rigtige maskiner ud fra det konkrete behov og forbrug. Dermed
opnår vi den bedste TCO for vores kunder.
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