HP Device as a Service (DaaS)
Efektywne i proste rozwiązania IT

Zdobywca nagrody Technology Services Industry Association (TSIA)

Zarządzanie urządzeniami z
różnymi systemami operacyjnymi
oraz ich zabezpieczanie
Wszechobecność urządzeń oraz korzystanie w pracy z urządzeń osobistych stanowi
wyzwanie dla informatyków w utrzymaniu bezpiecznego i łatwego w zarządzaniu
środowiska IT. Różne systemy operacyjne na urządzeniach stwarzają większe zagrożenie
bezpieczeństwa sieci i utrudniają proaktywne zarządzanie środowiskiem IT. HP DaaS
upraszcza zarządzanie urządzeniami z różnymi systemami operacyjnymi, stacjami
roboczymi i urządzeniami przenośnymi, dzięki czemu Twoja firma może wykorzystywać
swój pełen potencjał.1

HP DaaS
Zoptymalizuj swoje zasoby IT korzystając z
HP Device as a Service (DaaS), kompletnego
rozwiązania, które łączy sprzęt, wsparcie, dane
analityczne, proaktywne zarządzanie i usługi na
każdym etapie cyklu życia urządzenia.1
„Od wymiany sprzętu przez instalację oprogramowania po analizy – rozwiązanie HP DaaS oferuje
wszystkie podstawowe usługi. Dzięki temu nasi specjaliści mogą skoncentrować się na tworzeniu filmów,
co jest ich głównym zadaniem”.
– Don Hibbard, dyrektor ds. systemów DreamWorks Animation
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Odpowiednie urządzenia do pracy
Szeroka oferta urządzeń HP dopasowanych do potrzeb biznesowych,
w tym komputerów przenośnych i stacjonarnych, urządzeń mobilnych i
specjalistycznych.
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Zarządzanie
wraz z analizą
Zarządzaj urządzeniami z różnymi systemami operacyjnymi oraz przewiduj
problemy, dzięki raportom HP TechPulse.2 Nasi eksperci ds. usług wdrażają politykę
bezpieczeństwa i przeprowadzają codzienne czynności związane z zarządzaniem
za pomocą najlepszych narzędzi.3

Raporty dla bardziej
proaktywnego zarządzania:
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Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa4

Spis
oprogramowania

Czas pracy na
baterii

Dysk twardy

Wykorzystanie
procesora

Zgodność z
Windows 10

DaaS Proactive Management
z HP TechPulse
Przydatne i prognostyczne raporty

Mniejsze obciążenie IT

Identyfikuj, przewiduj i rozwiązuj problemy za pomocą

Niewielkie lub znaczne zmniejszenie obciążenia.

HP TechPulse – raportów i analiz, które wykorzystują

Nasi eksperci korzystają z danych analitycznych HP

uczenie maszynowe, wstępnie skonfigurowaną logikę
oraz dane kontekstowe, aby dostarczyć informacji
na temat urządzenia, aplikacji i wykorzystania, które
ułatwiają optymalizację wydatków i zasobów IT.

TechPulse i nowoczesnych narzędzi do zarządzania
urządzeniami z różnymi systemami operacyjnymi.2,3
Kompleksowy panel nawigacyjny pozwala również na
integrację incydentów za pomocą systemu zarządzania
usługą ServiceNow IT.5
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Elastyczność
dla Twojej firmy
Dostosuj swoje rozwiązanie za pomocą HP Lifecycle Services – począwszy od
projektowania aż po konfigurację, konserwację i zakończenie użytkowania – oraz
warunków finansowych, które odpowiadają Twoim potrzebom, dzięki jednej cenie za
urządzenie. Zwiększaj lub zmniejszaj ilość wykorzystywanych urządzeń bądź usług na
podstawie zmieniających się potrzeb w miejscu pracy lub potrzeb pracowników.6

Dzięki HP
Device as
a Service
zyskujesz:

Przydatne i prognostyczne
raporty z HP TechPulse

6

HP Device as a Service (DaaS)

Szeroki wybór
urządzeń

Wsparcie techniczne oraz
natychmiastowe naprawy
lub wymiany

Elastyczne plany w prostej,
przewidywalnej cenie

Proaktywne zarządzanie
oraz usługi z zakresu cyklu życia

Plany HP Device as a Service (DaaS)
Standard
Urządzenia
Obsługa sprzętu

Rozszerzony

Premium

Laptopy, komputery stacjonarne, stacje robocze i urządzenia specjalistyczne HP5
Obsługa na miejscu, w następnym dniu roboczym5
Zachowanie uszkodzonych nośników
Wielu sprzedawców, wdrażanie wielu systemów operacyjnych i wdrażanie usługi6
Stan sprzętu, oprogramowania i BIOS
Zdarzenia i raporty dotyczące stanu urządzenia i systemu operacyjnego

Proaktywne zarządzanie
z wykorzystaniem narzędzi
HP TechPulse

Raporty i zdarzenia związane z bezpieczeństwem
Raporty i zdarzenia dotyczące aplikacji
Raporty dotyczące wykorzystania urządzenia i oprogramowania
Analityka predykcyjna dla urządzeń z systemem Windows, Android ™,7 i Mac
Raporty dotyczące zgodności sprzętu z Windows 10
Raporty pozwalające na zarządzanie incydentami
Usługa ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi
Monitorowanie analiz, zdarzeń i raportów
Ochrona danych na zaginionych urządzeniach
Wdrażanie ustawień konfiguracji bezpieczeństwa i zasad szyfrowania
Inicjowanie automatycznej wymiany części8
Zarządzanie aktualizacjami systemu Windows, łatkami oraz ustawieniami polityki

Proaktywne zarządzanie
realizowane przez ekspertów
serwisowych HP

Raporty zdarzeń związanych z bezpieczeństwem urządzeń
Wykrywanie i rozwiązywanie problemów przy korzystaniu ze zdalnego wsparcia
Kwartalne oceny przeprowadzane z klientami
Wdrażanie aplikacji lub katalogów aplikacji do różnych urządzeń z różnymi systemami
operacyjnymi
Dostarczanie użytkownikom Wi-Fi w bezpieczny sposób
Wdrażanie polityk dotyczących białych i czarnych list w zakresie aplikacji mobilnych
Tworzenie i kontrolowanie zasad dot. informacji w systemie operacyjnym Windows
Spójne procesy i polityki w systemie operacyjnym Windows, iOS, Android ™i macOS

Wprowadzenie HP DaaS Proactive Security
Zmiana punktów końcowych z największego ryzyka na najlepszy
środek obrony
Zwiększ zdolność bezpiecznego zarządzania funkcją HP Device as a Service (DaaS)
dzięki HP DaaS Proactive Security9 – dodatkowi do usługi HP DaaS. Zapewnia on
ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym oraz analizę
zagrożeń i wyspecjalizowaną wiedzę, aby pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa.

Zaawansowana ochrona przed
zagrożeniami w czasie rzeczywistym

Zwiększenie inteligencji
bezpieczeństwa

Proaktywne zarządzanie
bezpieczeństwem

Wyjdź poza oparte na definicjach rozwiązania
antywirusowe dzięki technologii izolacji
zagrożeń w czasie rzeczywistym,10 która
zapewnia brak ataków na pocztę, przeglądarkę
i pliki oraz pomaga zapobiegać niekorzystnym
wpływom na sieć.

Bądź na bieżąco i zyskaj całościowy wgląd
w status ochrony swojego urządzenia oraz
szczegółowe informacje o próbach ataków i
zablokowanych atakach dzięki HP TechPulse –
wszystko z jednego pulpitu.

Zwiększ bezpieczeństwo, zapobiegaj atakom i
negatywnemu wpływowi na Twoją działalność
dzięki wyspecjalizowanej funkcji Service
Experts11, która monitoruje raporty, analizuje
zagrożenia i pomaga w planowaniu.
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Uproszczone zarządzanie IT. Maksymalne wykorzystanie zasobów.

hp.com/go/DaaS

1. Plany HP DaaS i/lub ich elementy mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera serwisowego HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP lub autoryzowanym partnerem
firmy HP DaaS w celu uzyskania szczegółowych informacji w swojej lokalizacji. Usługi HP podlegają obowiązującym warunkom świadczenia usług HP dostarczonym lub wskazanym klientowi w momencie
zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja HP dołączone do produktu
HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
2. Wymagania systemowe są dostępne pod adresem hpdaas.com/requirements.
3. Zunifikowane zarządzanie punktem końcowym HP jest zapewniane przez ekspertów HP ds. usług w planach HP DaaS Enhanced lub Premium. Eksperci ds. usług zapewniają usługę przez VMware Workspace
ONE. W przypadku klientów korzystających z Microsoft Intune istnieje możliwość zarządzania za pomocą już istniejących licencji. Prosimy sprawdzić dostępność opcji w swoim kraju.
4. Zgodność w zakresie bezpieczeństwa w planach HP DaaS Enhanced oraz Premium.
5. Wymagana licencja ServiceNow sprzedawana oddzielnie i dodatkowo wymagana instalacja aplikacji HP DaaS ze strony hpdaas.com oraz ważna licencja na oprogramowanie ServiceNow ITSM.
6. Opcje finansowania i usług oferowane przez Hewlett-Packard Financial Services Company oraz podmioty zależne i stowarzyszone firmy (zwane łącznie HPFSC) w niektórych krajach podlegają weryfikacji
zdolności kredytowej i wymogom standardowej dokumentacji HPFSC. Stawki i warunki są zależne od zdolności kredytowej klienta, rodzaju oferty, rodzaju oraz opcji usług i/lub wyposażenia. Nie wszyscy klienci
mogą się kwalifikować. Nie wszystkie usługi lub oferty są dostępne we wszystkich krajach. Mogą obowiązywać inne ograniczenia. HPFSC zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego programu
w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
7. Analiza predykcyjna twardych dysków i baterii na urządzeniach Android.
8. Plany HP DaaS i/lub ich elementy mogą się różnić w zależności od regionu lub autoryzowanego partnera serwisowego HP DaaS. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem HP lub autoryzowanym partnerem
firmy DaaS w celu uzyskania szczegółowych informacji w swojej lokalizacji. Usługi HP podlegają obowiązującym prawom ustawowym zgodnie ze stosownymi warunkami świadczenia usług HP przekazanymi
lub wskazanymi klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe zgodnie z właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki świadczenia usług HP lub ograniczona gwarancja
HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
9. Wymagania systemowe dla HP DaaS Proactive Security: urządzenia klientów korzystających z usług wielu dostawców z systemem Windows 10.1703 lub późniejszym z pamięcią 8 GB i 6 GB wolnego miejsca na
dysku, aby zainstalować klienta oprogramowania. HP DaaS Proactive Security wymaga HP TechPulse, który jest częścią dowolnego planu HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management. Plan HP DaaS Proactive
Security Enhanced wymaga, aby klienci należeli do planu Enhanced or Premium HP DaaS lub HP DaaS Proactive Management
10. Technologia HP Sure Click Advanced technology jest częścią HP DaaS Proactive Security i wymaga systemu Windows 10. Obsługiwane są przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™
i Chromium™. Obsługiwane załączniki obejmują pliki pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz pliki PDF z oprogramowaniem Microsoft Office lub Adobe® Acrobat®.
11. Funkcja Service Experts jest dostępna tylko w planie Proactive Security Enhanced.
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