
HP Device as a Service (DaaS)
ΕΞΥΠΝΕΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Ενισχύστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων 
και την αποδοτικότητα του IT με υπολογιστικές 
λύσεις παγκόσμιας κλάσης από την HP Device as a 
Service (DaaS). Εξασφαλίστε όλα όσα χρειάζεστε, 
από συσκευές και αξεσουάρ μέχρι υπηρεσίες και 
υποστήριξη, με ένα συμβόλαιο και σταθερή τιμή 
ανά συσκευή.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ HP DEVICE AS A SERVICE;
Μεταφέρετε τοπικά τις χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης και διαχείρισης του κύκλου ζωής των συσκευών, και επικεντρωθείτε σε αυτά που 
έχουν πραγματικά σημασία για την επιχείρησή σας. Απλοποιήστε τη διαδικασία αγοράς και βελτιώστε την προβλεψιμότητα του κόστους με 
απλά προγράμματα, εύκολα προσαρμόσιμα και κλιμακούμενα – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το αντικείμενο της επιχείρησής σας.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Επιλέξτε το συνδυασμό συσκευών και 
αξεσουάρ που καλύπτει τις μοναδικές 

ανάγκες της επιχείρησης και των 
χρηστών σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ

Βελτιστοποιήστε τους πόρους IT με 
έξυπνες αναλύσεις και προληπτική 

διαχείριση. 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Επιλέξτε απλά αλλά ευέλικτα 
προγράμματα με δυνατότητα 

κλιμάκωσης ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησής σας. .

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ HP, ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:

• Ευρύ προιοντικό portfolio

• Εκτεταμμένη επαγγελματική εμπειρία

• Παγκόσμια εμβέλεια

• Υποστήριξη από ειδικούς

• Πολυεπίπεδη HP ασφάλεια εταιρικής κλάσης 

• Ευκολία ενός μοναδικού συμβολαίου και χρέωσης ενά συσευή

• Υπηρεσίες επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) και 
πολλά περισσότερα1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Το πλήρες χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας καλύπτει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των συσκευών τελικού χρήστη –από την αρχή ως το τέλος– 
για τις συσκευές HP και τις συσκευές άλλης μάρκας.1 Οι υπεύθυνοι πελατών και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε 
ένα πρόγραμμα που θα βελτιστοποιήσει την επένδυσή σας σε τεχνολογία.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης, 
υποστήριξης προτεραιότητας και αύξησης 
προσωπικού μέσω εξωτερικής ανάθεσης και 
αξιοποιήστε πλήρως το περιβάλλον IT της 
επιχείρησής σας. 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ / 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
Δημιουργήστε το ιδανικό τεχνολογικό 
περιβάλλον αξιοποιώντας τις 
υπηρεσίες αξιολόγησης, σχεδίασης και 
προγραμματισμού που προσφέρουμε.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Εγκαταστήστε τα προσαρμοσμένα είδωλα 
και ρυθμίσεις σας στις εγκαταστάσεις μας ή 
αποκτήστε περισσότερο έλεγχο με τη νέα 
υπηρεσία Dynamic Configuration της HP. 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ξεκινήστε δυναμικά αναθέτοντας στην 
HP τα πάντα, από τα logistics μέχρι την 
εγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση των 
δεδομένων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Διατηρήστε τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
σας ανανεωμένο και αφήστε την HP να 
αναλάβει τη διαχείριση του υλικού που 
φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απαλλάξτε το προσωπικό IT από τη 
χρονοβόρα συντήρηση και αναθέστε στην 
HP το επιτόπιο σέρβις, την προστασία από 
τυχαίες ζημιές* και πολλά άλλα.

Μεταμόρφωση του χώρου 
εργασίας σας με το  HP DaaS

Windows Pro means business



ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Συνδιάζοντας συσκευές και υπηρεσίες σε ένα μοναδικό συμβόλαιο με μία μηνιαία 
πληρωμή, το HP Device as a Service διευκολύνει την διαχείρηση των προϋπολογισμών και 
της ρευστότητας, ευελιξία να προσαρμόζετε το πλάνο σας στις ανάγκες του εργατικού 
δυναμικού σας και σας επιτρέπει να τοποθετήσετε κεφάλαιο σε άλλες επενδύσεις. Θα 
δουλέψουμε μαζί σας για να προσδιορίσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας – από 
τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους γραφείου εώς τις ομάδες πωλήσεων και 
τους συνεργάτες που δουλεύουν μονίμως εν κινήσει – για να επιβεβαιώσουμε ότι έχετε 
επιλέξει το σωστό πλάνο. .

HP DaaS

Συσκευές
Επιτραπέζιοι και φορητοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας, και ένα χαρτοφυλάκιο συσκευών και 

αξεσουάρ που εμπλουτίζεται διαρκώς

Υποστήριξη υλικού
Υπηρεσία επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD)

Παρακράτηση ελαττωματικών μερών

Υπεύθυνος Πελάτη Υποστήριξη από εξειδικευμένο  HP Service Agent

Αναλυτική και 
προληπτική 
διαχείριση2

Παρακολούθηση αποθέματος και εύρυθμης λειτουργίας υλικού και λογισμικού

Πίνακας εργαλείων με αναλύσεις και αναφορές

Κατάσταση ασφάλειας και συμμόρφωσης

Self-help τελικού χρήστη

Τεχνικός εκπρόσωπος της HP που σας βοηθάει να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε το σύνολο 

των συσκευών σας προληπτικά

Ανάλυση πρόβλεψης

Εντοπισμός/συναγερμός/διαγραφή δεδομένων/ κλείδωμα συσκευών

Ορισμός και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας

Αυτόματη αντικατάσταση εξαρτημάτων2

Απομακρυσμένη βοήθεια

Προστασία πληροφοριών Windows

Ανάκτηση κωδικών πρόσβασης

Υλοποίηση εφαρμογών

Διαχείριση ενημερώσεων κώδικα OS και τρίτων κατασκευαστών

Παροχή Wi-Fi

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΑΣ
Διατίθενται επίσης προσαρμοσμένα προγράμματα.

PREMIUMENHANCEDSTANDARD

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Τα προγράμματα DaaS περιλαμβάνουν επιλογές από τις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες με ευέλικτους όρους.

Υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής
• Πρόσθετες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για την παροχή ολοκληρωμένων 

λύσεων όπως: Σχεδιασμός και προγραμματισμός, εγκατάσταση και ετικετοποίηση 
πόρων, imaging, Tech Cafe και λύσεις ασφαλούς διαγραφής δεδομένων και 
ανακύκλωσης.
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1. Η υποστήριξη συσκευών ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα. Διατίθεται μόνο στα προγράμματα HP DaaS Enhanced ή Premium.
2. Η αυτόματη αντικατάσταση εξαρτημάτων διατίθεται μόνο για συσκευές της HP. Κάποια χαρακτηριστικά διαχείρησης 

συσκευών όπως η απομακρυσμένη βοήθεια, η ανάκτηση κωδικών και η διαχείρηση των patches είναι διαθέσιμη μόνο για 
συσκευές Windows®.

Μάθετε περισσότερα στο hp.com/go/DaaS

This is an HP Indigo digital print.
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