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HP julkisti uusia 

tulostusratkaisuja – HP ePrint 

Enterprise -palvelu saatavana 

iPhone- ja Android-

älypuhelimille 

HP:n uutuusratkaisut tehostavat työnkulkua ja 

helpottavat mobiilityöntekijöiden työskentelyä 

 

 

 

HELSINKI, 11.5.2011 – HP julkisti tänään uusia ratkaisuja yritysten 

kuvankäsittely- ja tulostusympäristöille. HP:n uutuudet on suunniteltu 

parantamaan kaikenkokoisten yritysten työntekijöiden tuottavuutta niin 

toimistossa kuin tien päällä. 

HP tarjoaa useita älykkäitä ratkaisuja yhä liikkuvampien työntekijöiden 

tarpeisiin. Tänään julkistettuihin uutuuksiin kuuluu HP ePrint Enterprise -

palvelu iPhone- ja Android-älypuhelimille(1). Ennen vain Research In 

Motionin BlackBerry-älypuhelimiin saatavilla ollut palvelu on nyt uusien 

sovellusten välityksellä kaikkien iPhonen ja pian myös Android-

älypuhelimen käyttäjien ulottuvilla. Uusien sovellusten ansiosta 

iPhonella ja Android-laitteilla voi käyttää sekä HP ePrint Enterprise -

palvelua että HP:n Mobile Print -pisteitä. iPhone-sovellus on nyt 

saatavana EMEA-alueella App Store -sovelluskaupasta ja Android-

sovellus on saatavana toukokuun loppuun mennessä.  

Tehoa työnkulkuun tuottavuuden ja kasvun lisäämiseksi 

―Viime vuosina IT-organisaatiot ovat olleet jatkuvan paineen alla, sillä 

kulukontrolli on ollut tiukkaa, mutta koko ajan pitäisi voida sijoittaa 

uusiin liike-elämän innovaatioihin‖, kertoo strategista konsultointia 

tarjoavan markkinatutkimusyritys InfoTrendsin toimitusjohtaja Jeff 

Hayes. ‖Menestyvät organisaatiot tiedostavat kuinka tärkeää on sijoittaa 

strategisesti IT-infrastruktuuriin, kuten yrityksen tulostusympäristöön.‖ 

 

Tekemällä strategisia investointeja kuvankäsittely- ja 

tulostusympäristöön – kuten tehostamalla paperipohjaisia prosesseja – 

yritykset voivat parantaa työtehoa ja saavuttaa kustannussäästöjä. HP:n 

uudet teknologiat ja innovaatiot on suunniteltu muuttamaan 
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paperipohjaiset prosessit yksinkertaisiksi ja työnkulkua tehostaviksi 

digitaalisiksi prosesseiksi, jolloin yritysten on mahdollista löytää uusia 

kasvumahdollisuuksia. 

Suuryrityksille suunnattuja ratkaisuja nyt myös pk-yrityksille 

HP:n ratkaisut, jotka olivat ennen saatavilla vain HP:n 

suuryritysasiakkaille, ovat pian myös pienempien yritysten käytettävissä 

parhaillaan valikoitavien kanavakumppanien toimittamina. HP:n 

kouluttamat ja pätevöittämät kumppanit tarjoavat erilaisia tulostus- ja 

kuvankäsittelyratkaisuja, joihin kuuluvat:  

— HP ePrint Enterprise -palvelu liikkuville työntekijöille, joiden tarvitsee 

usein tulostaa älypuhelimeen tallennettuja tiedostoja. HP ePrint 

Enterprise parantaa tuottavuutta, kun tulostaminen onnistuu mistä 

tahansa mobiililaitteesta täysin turvattua verkkoa käyttäen(2). 

Pk-yritykset hyötyvät myös ladattavista ratkaisuista, jotka selkeyttävät 

asiakirjojen käsittelyä ja työnkulkua edelleen.  

 

— HP:n verkkopohjaisiin yrityssovelluksiin pääsee käsiksi tulostimen 

kosketusnäytön kautta. Sovellukset on suunniteltu parantamaan 

tuottavuutta yksinkertaistamalla asiakirjojen 

käsittelyprosesseja(3).HP:n uusimman yrityssovelluksen avulla voi 

tulostaa yrityskäyttöön tarkoitettuja lomakkeita DocStoc-sovelluksen 

kautta. 

Skaalautuvat ratkaisut edistävät pk-yritysasiakkaiden kasvua 

— HP julkistaa myös päivitetyn version QuickPage-palvelustaan. HP 

QuickPage tarjoaa yrityksille yksinkertaisen ja kattavan 

palveluratkaisun, jonka kustannukset ovat tarkkaan ennakoitavissa. 

Yksi ainoa sopimus kattaa niin laitteiston, asennuksen, tarvikkeet kuin 

teknisen tuen. Tänään julkistetun päivityksen jälkeen asiakasyritysten 

ei tarvitse etukäteen sitoutua tiettyihin tulostus- tai kopiointimääriin. 

Lisäksi laitevalikoimaa laajennettiin niin, että se sisältää kaikkein 

kysytyimmät HP-tulostimet. 

Uusia kumppanuuksia ja ratkaisuja kiihdyttämään yritysten 

liiketoimintaa 

HP:n Solutions Business Partner (SBP) -kumppaniohjelmassa yhdistyvät 
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laaja valikoima kuvankäsittely- ja tulostusratkaisuja, uraauurtava 

alustastrategia sekä asiakirjojen hallintaratkaisuja alan merkittävimmiltä 

ohjelmistoyrityksiltä. 

— Nuance liittyy HP SBP -ohjelmaan Platinum-tason kumppanina ja 

tarjoaa uudenlaisen asiakirjojen tallennusratkaisun skannauslaitteille. 

Ratkaisu integroituu turvallisesti intuitiiviseen käyttöliittymään 

voidakseen reagoida käyttäjien tallennustarpeisiin mahdollisimman 

tehokkaasti. HP alkaa myydä Nuance eCopy ShareScania, ja Nuance 

alkaa tukea HP Open Extensibility -alustaa (OXPd 1.6). 

Lisätietoa HP:n uusista kuvankäsittely- ja tulostusratkaisuista osoitteessa 

www.hp.com/go/businessprinting2011. 

HP 

HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille 

ympäri maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja 

henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset päätelaitteet, 

maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen ratkaisut. 

HP luo pilviteknologian ja liitettävyysominaisuuksien avulla maailmaan 

toimivia, suojattuja yhteyksiä, joiden avulla jokainen voi välittää 

merkityksellisiä sisältöjä. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy 

osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com.  

(1) HP ePrint Enterprise -palvelu vaatii internet-yhteydellä ja sähköpostivalmiudella varustetun 

iPhone® 3G -laitteen tai sitä uudemman version, jossa on iOS4.2-käyttöjärjestelmä (tai 

uudempi), tai Android®-älypuhelimen, jossa on 1.4-versio (tai uudempi). Lisäksi tarvitaan 

erikseen hankittava internet-palvelu, HP ePrint Enterprise -palvelinohjelma sekä HP ePrint -

sovellus. HP ePrint Enterprise -palvelu toimii PCL5/6-, PCL3- ja PCL3GUI-tulostimilla (HP ja 

kilpailevat merkit).  

(2) HP ePrint -sovelluksen käyttö Mobile Print -pisteissä vaatii internet-yhteydellä ja 

sähköpostiominaisuudella varustetun iPhone® 3G -laitteen tai sitä uudemman version, jossa 

on iOS4.2-käyttöjärjestelmä (tai uudempi), tai Android®-älypuhelimen, jossa on 1.4-versio (tai 

uudempi). Lisäksi tarvitaan erikseen hankittava internet-palvelu sekä HP ePrint -sovellus, joka 

toimii PCL5/6-, PCL3- ja PCL3GUI-tulostimilla (HP ja kilpailevat merkit). HP Mobile Print -

pisteiden saatavuus ja tulostuskustannukset vaihtelevat. HP ePrint Enterprise -palvelu vaatii 

internet-yhteydellä ja sähköpostivalmiudella varustetun BlackBerry-älypuhelimen, jossa on 

OS4.5-käyttöjärjestelmä (tai uudempi), tai iPhone® 3G -laitteen tai sitä uudemman version, 

jossa on iOS4.2-käyttöjärjestelmä (tai uudempi), tai HP WebOS -laitteen, jossa on webOS 1.45 

tai 2.0, tai Android®-älypuhelimen, jossa on 1.4-versio (tai uudempi). Lisäksi tarvitaan 

erikseen hankittava internet-palvelu, HP ePrint Enterprise -palvelinohjelma sekä HP ePrint -

sovellus. HP ePrint Enterprise -palvelu toimii PCL5/6-, PCL3- ja PCL3GUI-tulostimilla (HP ja 

kilpailevat merkit). BlackBerry vaatii BlackBerry Enterprise Serverin (BES) käyttöönoton. HP 

webOS -sovellus saatavana heinäkuussa 2011. 

(3) Vaatii nettiyhteyden tulostimeen. Palvelut saattavat vaatia rekisteröitymisen. Sovellusten 

saatavuus vaihtelee maittain ja vaatii laiteohjelmiston päivityksen. Lisätietoja osoitteesta 

www.hp.com/go/ePrintCenter.  

 

http://www.hp.com/go/innovation2011
http://www.hp.com/
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Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the 

results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or 

implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than 

statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, 

including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for 

future operations; any statements concerning expected development, performance or market share 

relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial 

results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any 

of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical 

trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and 

transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to 

meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and 

performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the achievement of 

expected operational and financial results; and other risks that are described in HP’s Quarterly 

Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2011 and HP’s other filings with the 

Securities and Exchange Commission, including but not limited to HP’s Annual Report on Form 10-

K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no obligation and does not intend to 

update these forward-looking statements. 

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject 

to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the 

express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be 

construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial 

errors or omissions contained herein. 

   

 


