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HP:n tulostuksen hallintapalvelut 

pienensivät sähköyhtiö Endesan 

hiilipäästöjä lähes 1,3 miljoonalla 

kilogrammalla  

 

 

 

HELSINKI, 13.6.2011 – Tulostuksen hallintapalvelujen kiistaton 

johtaja HP on auttanut Espanjan suurinta sähköyhtiötä Endesaa 

vähentämään energiankulutustaan merkittävästi. 

Endesa, S.A. solmi HP:n kanssa viisivuotisen sopimuksen tulostuksen 

hallintapalvelujen toimittamisesta tammikuussa 2008. Tavoitteena 

oli pienentää tulostuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia 

kuvankäsittely- ja tulostuslaitteiston tehokkaamman hallinnan 

avulla. 

HP:n EMEA-alueen Managed Enterprise Solutions Sales -yksikön 

Vice President Marko Tarkiainen kertoo HP:n tulostuksen 

hallintapalveluiden Endesalle tuomista hyödyistä: 

“Sopimuksen allekirjoitushetkellä Endesalla oli käytössään 4 000 

tulostinta, skanneria, kopiokonetta ja faksia 280 eri toimipisteessä 

Espanjassa. HP:n Eco Assessment -arvioinnin jälkeen laitteiden 

määrää vähennettiin 526 kappaleella, ja näin saavutettiin 39 

prosentin säästöt energiankulutuksessa. Myös kulutetun paperin 

määrässä nähtiin merkittävä pudotus: 36 % pienemmän 

kulutuksen ansiosta vuodessa säästyy 132 234 kiloa paperia. 

Tulostuksen hallintapalveluiden ansiosta Endesa onnistui 

pienentämään kokonaiskulujaan jopa 42 prosentilla.”  

Yhteistyötä puhtaamman ympäristön hyväksi 

Uudistaessaan Endesan tulostuslaitteistoa HP keskittyi erityisesti 

ympäristövaikutusten minimointiin. Henkilökohtaisia laitteita 

korvattiin työryhmälaitteilla, ja käyttöön otettiin yhä enemmän 

monitoimitulostimia, joilla on saksalainen Blue Angel -

ympäristömerkintä ja HP:n ENERGY STAR -luokitus. 

Tulostusympäristön parannukset ovat tuoneet Endesalle 

monenlaisia hyötyjä: 

- Yritys saavutti 42 prosentin säästöt kokonaiskustannuksissa. 
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- Kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksipuolisen 

tulostuksen osuus nousi neljästä prosentista 35 prosenttiin, 

jolloin paperinkulutus pieneni 36 prosentilla. 

- Digitalisoinnin ja lisääntyneiden skannaustoimintojen 

ansiosta paperikopioiden käyttö väheni, jolloin säästyi liki 72 

000 kiloa paperia vuodessa. Jos kaikki säästetyt paperiarkit 

pinottaisiin, tulisi pinosta 2,5 kertaa maailman korkeimman 

rakennuksen Burj Dubain korkuinen(1).  

- Jo ensimmäisen vuoden aikana yritys kierrätti 9 231 

mustekasettia HP:n Planet Partner -ohjelman kautta. 

Endesan uusin panostus ympäristöystävällisyyteen on HP Access 

Control Intelligent Print Management (IPM) -palvelun 

käyttöönotto. 

”HP:n IPM-palvelulla saavutamme varmasti merkittäviä 

ympäristöhyötyjä ja pitkän aikavälin kustannussäästöjä, kun 

voimme määritellä yksilöityjä tulostussääntöjä, jotka hyödyttävät 

koko yritystä”, Endesan MicroIT-yksikön Operations Director Víctor 

Ruiz Ruiz De Villa kertoo. 

Maailmanlaajuisesti HP hallinnoi tulostusympäristöä jo yli 2 700 

yrityksessä, joista yli tuhat sijaitsee EMEA-alueella. HP:n tulostuksen 

hallintapalvelut tuottavat asiakasyrityksille säästöjä aina 28:sta 45 

prosenttiin saakka. 

HP 

HP luo teknologiaratkaisuillaan uusia mahdollisuuksia vaikuttaa 

ihmisten, yritysten, organisaatioiden ja yhteiskuntien 

jokapäiväiseen elämään. HP on maailman suurin teknologiayritys, 

jonka tarjonta kattaa tulostusratkaisut, henkilökohtaisen 

tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja IT-infrastruktuurin. 

Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.fi ja 

www.hp.com. 

Endesa 

Endesa, S.A. (Empresa Nacional de Electricidad) on Espanjan 

suurin sähköyhtiö, joka toimittaa sähköä 10 miljoonaan kotiin, ja 

panostaa maakaasun sekä uusiutuvan energian käyttöön. Yritys 

työllistää 17 000 ihmistä, jotka työskentelevät 280 toimipisteessä 

ympäri Espanjan. 

http://www.hp.com/
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(1) Burj Dubain korkeus on 828 metriä, ja 500 paperiarkin muodostaman 

pinon korkeus 5,5 senttimetriä. 
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