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HP Managed Print Services (MPS) - 
siirry digiajan tulostusympäristöön      

Vastaako oma tulostusympäristösi oikeasti digiajan 
vaatimuksia? Miten varmistat käyttäjillesi optimaalisen 
tulostusympäristön, automatisoidun työnkulun ja suojaudut 
tehokkaasti tietoturvauhkilta?

Digitaloudessa dokumenttien työnkulun ja hallinnan pitää hoitua automatisoidusti ja 

tietoturvallisesti. Liiketoimintayksiköt ja käyttäjät vaativat nykytulostukselta helppoutta, 

nopeutta ja erinomaista toimivuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kerromme 

tässä oppaassa yritysten liiketoiminnasta, digitalisaatiosta ja tulostuksesta vastaaville 

ammattilaisille, miten he voivat toteuttaa tehokkaamman tulostusympäristön.

Yhä painavammat syyt puhuvat sen puolesta, että tulostusympäristö kannattaa hankkia 

HP:n hallittuna tulostuspalveluna. Tutkimusyhtiö IDC:n¹ arvion mukaan lähes puolet (45%) 

kaikista tulostimista ja monitoimilaitteista toimitetaan yrityksiin tulostuspalveluna vuonna 

2021. Yritykset, jotka eivät hyödynnä hallittuja tulostuspalveluja ottavat tarpeettomia 

riskejä ja hukkaavat resurssejaan.

1 IDC FutureScape: 

Worldwide Imaging, October 2017
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Tulostaminen muuttuu ja tietoturvan 
merkitys kasvaa    
Quocircan raportin² mukaan selvä enemmistö (67%) aikoo digitalisoida paperisia 

prosessejaan tärkeänä osana yritysten digitalisaatiokehitystä. Tulostettujen ja skannattujen 

asiakirjojen merkityksellisyys kasvaa. Dokumenttien ja työnkulun automaatio sekä 

tietoturva pitää varmistaa tehokkailla tekniikoilla.

Tietomurrot lisääntyvät nopeasti, ja Spiceworksin tutkimuksen³ mukaan tulostin tai 

monitoimilaite on yhä todennäköisemmin sisäisen tai ulkoisen tietomurron kohde. Tiesitkö, 

että tietojärjestelmiäsi ja liiketoimintaasi voi uhata yksikin verkkoyhteyksin varustettu 

suojaamaton tulostin tai monitoimilaite? Kyberiskujen ja haittaohjelmien havaitsemiseen 

sekä niiden poistamiseen tarvitaan tulostusympäristöissäkin edistyksellistä tekniikkaa, 

kuten tekoälyä.

Laitteiden lisäksi on suojattava tiedot sekä dokumentit.

Gartner⁴: Lähes kaikki CIO:t odottavat kyberuhkien kasvavan lähivuosina!

Neljä syytä siirtyä hallittuun 
tulostuspalveluun:
1) Korkealuokkainen tietoturva. Tehokas suojaustaso saavutetaan mm. tulostimien 

ja monitoimilaitteiden 24/7 monitoroinnilla sekä kyvykkyydellä estää tietomurrot 

yritysten tietojärjestelmiin verkkoon liitettyjen tulostuslaitteiden kautta. Laitteiden 

lisäksi suojataan tiedot sekä dokumentit. Tietoturvaa hallinnoidaan keskitetysti HP 

Security Managerin avulla.

2) Erinomainen hallittavuus. Tulostimia ja monitoimilaitteita hallitaan tehokkaasti myös 

etänä (Smart Device Services) alan ammattilaisten toimesta, jolloin tukipalvelut ja 

päivitykset hoituvat tehokkaasti sekä automatisoidusti.  

3) Ympäristöystävällisyys. Ilmastonmuutoksen aikakaudella yrityksissä kiinnitetään 

erityistä huomiota myös tulostuksen ekologisuuteen. HP Planet Partners 

-kierrätysohjelma toimii jo 74 maassa.        

4) Edistykselliset tulostustekniikat. Kehittyvät tulostusteknologiat, kuten HP 

PageWide-tekniikat, tarjoavat uusia mahdollisuuksia äärimmäisen tehokkaaseen 

väritulostamiseen sekä 3D-tulostukseen.

2 Quocirca, Print 2025 report, March 2018

3 Spiceworks, tutkimus, 2018

4 Gartner, CIO Agenda Survey, 2018
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https://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/product-recycling.html


Tulostuspalveluiden hyötyjä on 
runsaasti  

Tiesitkö, että hallittu tulostuspalvelu on aina edullisempi ja
turvallisempi tapa toimia kuin hankkimalla laitteita ilman 
palvelusopimusta? 

HP:n hallittujen tulostuspalveluiden (MPS) piiriin voidaan ottaa yrityksesi nykyinen 

laitekanta. Palvelu kattaa kaiken tarvittavan laitteiden toimituksesta ja asennuksesta 

tarvikkeisiin sekä turvalliseen kierrätykseen. Tulostimiasi ja monitoimilaitteitasi hallitaan 

keskitetysti ja valvotaan proaktiivisesti 24/7. Tarvikehälytykset hoituvat automaattisesti, 

ja mahdolliset vikatilanteet tunnistetaan ajoissa. Huollot ennakoidaan tehokkaasti, ja 

palvelupyynnötkin hoituvat koko valtakunnan laajuisesti. Hinnoittelumalli on selkeä ja 

läpinäkyvä.

HP:n hallittujen tulostuspalveluiden koko idea perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön 

asiakkaan kanssa. Palvelua käyttävissä yrityksissä laitemäärät ovat vähentyneet, ja 

tulostusympäristöjen kustannustehokkuus on parantunut selvästi.

1) Palvelulla varmistetaan, että kaikkia tarjolla olevia tietoturvaominaisuuksia voidaan 

oikeasti myös hyödyntää. Laitteiden tietoturva-asetukset tehdään parhaiden 

käytäntöjen mukaisesti. 

2) Mitä suurempi tulostusympäristö on kyseessä, niin sitä enemmän tulostuspalvelulla 

säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa. 

3) Raportoinnilla ja palvelupäällikön tuomalla kokemuksella saadaan tietoa mm. 

tulostusmääristä, laitteiden käyttöasteista ja tulostuskäyttäytymisestä. Tiedon avulla 

mitoitetaan laitemäärät yritysten todellisiin tarpeisiin. 

HP PageWide -teknologialla 
kustannustehokuutta ja 
tulostusnopeutta 
DigitaaIisissa painokoneissa alun perin käytetty HP PageWide -tekniikka on tuotu myös 

toimistoissa käytettäviin monitoimilaitteisiin. Koko sivun levyinen tulostuspää mahdollistaa 

uskomattoman nopean tulostuksen. Mitä innovatiivinen tekniikka tarkoittaa käytännössä?      

• Parempaa kustannustehokkuutta - enemmän tulostettavia sivuja HP:n alkuperäisillä 

värikaseteilla. 

• Luokkansa parasta tulostusnopeutta - jopa 80 väri- tai mustavalkosivua minuutissa.  

• Vähemmän käyttökatkoja - vaihdettavia osia vähemmän kuin muissa luokkansa 

laitteissa. 

• Ympäristöystävällisyyttä - jopa 95 % vähemmän tarvikkeita ja pakkausjätettä kuin 

muita vastaavia laserlaitteita käytettäessä. 

• Hiljaista käyttöääntä lasereihin verrattuna - helppoa kierrätettävyyttä HP Planet 

Partners -ohjelmalla.   

 

HP on listattu Global 100 -indeksissä⁵ yhdeksi parhaiten kestävää kehitystä tukevista 

yrityksistä maailmassa.  

5 Global 100 -indeksissä listataan parhai-

ten kestävää kehitystä edistävät yritykset 

maailmassa. Luettelon laatii Corporate 

Knights (CK), Torontossa toimiva media- ja 

investointineuvontayritys. Indeksin uusin 

versio esitellään joka vuosi Maailman 

talousfoorumissa Sveitsin Davosissa.
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Mitä tulostuksen tietoturvalla 
varmistetaan?   
1) Valvotaan verkkoon kytkettyjä tulostimia ja monitoimilaitteita 24/7.   

2) Estetään tehokkaasti tulostusympäristön kautta tehtävät tietomurrot ja haittaohjelmat.

3) Saadaan hälytyksiä tietoturvariskeistä sekä automaattisen kyvyn poistaa 

tietoturvauhkia. 

4) Suojataan tehokkaasti myös asiakirjat ja luottamukselliset tiedot työnkulun eri 

vaiheissa. 

Neljä vinkkiä kohti digiajan 
tulostusympäristöä  
1) Kartoita koko tulostusympäristösi yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa, 

ja selvitä myös ympäristösi tietoturvataso. Tulostusympäristösi kartoittamiseen, 

suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen tarvitaan tulostusteknologiosaamisen lisäksi 

verkko- ja tietoturvaosaamista. 

2) Vaadi hyvää suunnitelmaa tulostusympäristösi laadun, käytettävyyden, tietoturvan, 

suorituskyvyn, kustannustehokkuuden sekä ekologisuuden tehostamiseen. Tarvitset 

osaamista asiakirjojen sekä työnkulun sähköistämiseen ja hallintaan. 

3) Varmista käyttöösi älykästä ja tehokasta tulostusteknologiaa. HP:n laajasta 

laitevalikoimasta löytyy varmimmin yrityksesi tarpeisiin soveltuvat laitteet.

4) Hyödynnä monipuolisia tulostuspalveluja. Mistä ja kuinka nopeasti saat tarvittaessa 

apua? On tärkeää, että tulostusympäristöäsi kehitetään jatkuvasti.    

Suunnitellaan yhdessä yrityksellenne 
toimivat tulostuspalvelut!
HP:n ja HP:n sertifioitujen kumppaneiden kokeneet ammattilaiset kertovat minkälaiset 

tulostuspalvelut soveltuisivat parhaiten käyttäjiesi ja liiketoimintayksiköidesi tarpeisiin. 

HP tarjoaa eturivin teknologiaa ja monipuoliset tulostuspalvelut laadukkaiden 

tulostusympäristöjen rakentamiseen. HP:n monitoimilaitteet ovat maailman turvallisimpia!

Ota yhteyttä!
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https://www.hptulostuspalvelut.com/#element-52
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