
Lue HP:n tulostuspalveluista
1 Sisältää laitteiden, tiedon ja asiakirjojen tietoturvaominaisuuksia johtavilta tulostuspalvelujen toimittajilta. Perustuu HP:n arvioon 
vuosien 2015–2016 julkisesti saatavilla olevista tiedoista liittyen kilpailevien saman luokan tulostinten tietoturvapalveluihin, 
tietoturva- ja hallintaohjelmistoihin sekä laitteiden upotettuihin tietoturvaominaisuuksiin.

Palvelumalli
• Myös nykyinen asennettu laitekanta samalle sopimukselle

• Automaattiset tarvikehälytykset - ei erillistä tilausprosessia, 

tarvikevarastoja tai virhetilauksia

• Aina edullisempi tapa toimia kuin ilman sopimusta

• HP-kumppani/-jälleenmyyjä asiakkaan apuna

• Monimaasopimukset

Asiakkaan hyödyt
• Kustannusten alentuminen ja läpinäkyvyys

• Laitteiden jatkuva käytettävyys

• Läpinäkyvyys tulostukseen 

• Tietoturvan parantuminen

• Työnkulun tehostuminen

Laitteiston ennakoitavuus
Helpommin hallittavat kustannukset 

ja ennakoitavat tulokset.

Suojaus
Suojaa tärkeitä tietoja ja verkkoasi 

maailman parhaalla tulostuksen 

tietoturvalla.1

Joustavat työpaikkaratkaisut
Paranna tuottavuutta liiketoiminta-

prosessien virtaviivaistamisella, 

automatisoinnilla ja mobilisoinnilla.

HP:n hallitut 
tulostuspalvelut (MPS)
Skaalautuva tulostusympäristö kehittyvään liiketoimintaan. 
HP auttaa ottamaan käyttöön ratkaisuja, joilla voit ennakoida 
kustannuksia läpinäkyvämmin sekä parantaa valmiusaikoja ja 
tietoturvaa.

Valio säästää noin 20 % 
vuodessa optimoidun 
tulostusympäristön avulla
”Olemme todellakin huomanneet kustannusten 
vähentymisen ja niistä on tullut myös helpommin 
ennakoitavia, koska laskutus on parantunut 
valtavasti. Uudet tulostinlaitteet ovat myös 
luotettavampia, etenkin HP-monitoimitulostimet, 
mikä parantaa tuottavuuttamme.”    

– Juha Heikkilä, tietoasiantuntija, Valio

Lue lisää

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-2221FIE&doctype=success%20story&doclang=FI_FI&searchquery=All%20sizes|All%20Industries|valio&cc=us&lc=
https://www.hptulostuspalvelut.com/


Anna HP:n hallinnoida 
toimistolaitteidesi 
tietoturvaa
Ovatko yrityksesi tulostimet ja monitoimilaitteet alttiina 
hyökkäyksille? Hakkereilla on tähtäimessään muutakin kuin 
vain toimistolaite: heidän kohteenaan on koko yrityksesi. Yksikin 
suojaamaton toimistolaite vaarantaa koko yrityksen suojauksen.

HP on kestävän kehityksen edelläkävijä
Tiesitkö, että jopa 80 % alkuperäisistä HP-mustepatruunoista 

sisältää suljetussa kierrossa kierrätettyä muovia ja 100 % 

alkuperäisistä HP-kaseteista sisältää kierrätettyä materiaalia. 

Tuoreessa kestävän kehityksen raportissa HP on sitoutunut 

lisäämään kierrätyspitoista muovia laitteissaan ja tarvikkeissaan 

30 % vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi yritys on lupautunut 

siirtymään 100 % uusiutuvan energian pariin vuoteen 2035 

mennessä. 

Tutustu HP Planet Partners -kierrätysohjelmaan

Valitse alkuperäiset HP-kasetit

Kierrätä HP-kasetit

Spiceworksin vuoden 2018 tutkimuksen tulokset:

Tulostimien ja monitoimilait-
teiden tietoturva: IT-osastojen 
uusi välttämättömyys
Spiceworksin tekemän tutkimuksen mukaan tulostimet ja 

monitoimilaitteet ovat syy yhä useampiin tietoturvauhkiin. Tulostin 

tai monitoimilaite on ulkoisen uhkan tai tietomurron kohde 

68 % todennäköisemmin kuin vielä vuonna 2016, ja on 118 % 

todennäköisempää, että se on sisäisen uhkan tai murron kohde.

Lue lisää

Suojaamme laitteen. 
Tietoturvan valvonta- ja hallintaratkaisut 

auttavat vähentämään riskejä, parantamaan 

vaatimusten noudattamista ja suojaamaan 

verkon kaikkia osia. 

Suojaamme tiedot. 
Sisäänrakennettu tietojen salaus säilytyksen 

ja siirron aikana, palomuurisuojaus ja 

luontainen käyttäjän todennus suojaavat 

haavoittuvia päätelaitteita hakkereilta ja 

haittaohjelmilta. 

Suojaamme asiakirjan. 
Älykkäät laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut, 

kuten PIN ja pull printing, sekä väärennösten 

estoratkaisut estävät asiakirjojesi kopioinnin 

ja muuttamisen. 

http://sahkoinen.fi/hp_esitteet/Kierratys2.pdf
http://sahkoinen.fi/hp_esitteet/Kierratys.pdf
https://www8.hp.com/nl/nl/solutions/business-solutions/printingsolutions/securityoverview.html?jumpid=va_y7aeqni9br

