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HP nousi johtoasemaan Gartnerin 

monitoimilaitteita ja tulostimia 

koskevassa Magic Quadrant 

-raportissa   

 

 

 

HELSINKI, 8.12.2011  – HP ilmoitti tänään, että yhtiö luokiteltiin 

Gartnerin uusimmassa Magic Quadrant Report for MFPs and 

Printers(1) -raportissa alansa johtajaksi. 

Riippumattomia raportteja laativa IT-alan tutkimus- ja 

konsultointiyhtiö Gartner on julkaissut viimeisimmän 

maailmanlaajuisen monitoimilaitteita ja tulostimia koskevan Magic 

Quadrant -raporttinsa, jossa yrityksiä arvioidaan suorituskyvyn ja 

vision kokonaisvaltaisuuden perusteella.  

Gartnerin raportin mukaan “tyypillisen toimistotulostuksen 

perinteisten tekijöiden kuten laadun (esimerkiksi pistetiheyden ja 

tulostusnopeuden) lisäksi laitteiden ja ohjelmistojen on pystyttävä 

integroitumaan yritysten tietojenkäsittelyjärjestelmään. 

Etäsäätömahdollisuudet, diagnostiikka, tietoturva, pilvitulostus ja 

muut tekijät ovat muodostumassa todellisiksi erottaviksi tekijöiksi.”  

HP:n strategiset investoinnit näihin tekijöihin ovat mahdollistaneet 

valikoiman innovatiivisia monitoimilaitteita ja tulostimia, joilla on 

tukenaan monia ohjelmistoja ja ratkaisuja.  

Kuluttajat sekä PK- ja suuret yritykset, jotka käyttävät HP:n 

teknologiaa, ovat hallinnoineet tietojaan ja asiakirjojaan 

tehokkaasti HP:n internetin yli toimivien pilvitulostuspalveluiden 

avulla. Palvelut tehostavat työskentelyä, parantavat tietoturvaa, 

lisäävät huomattavasti tuottavuutta ja vähentävät kuluja. 

HP:n Open Extensibility -alusta ja and FutureSmart-ohjelmisto 

vahvistavat yhtiön monitoimilaitteiden ja tulostimien johtoasemaa 

yksinkertaistamalla HP:n ja kolmansien osapuolien ratkaisujen 

kehittämistä ja käyttöönottoa, minkä ansiosta asiakkaat saavat 

päivitykset nopeasti ja helposti, voivat hallinnoida ja laajentaa 

monitoimilaitteitaan ja tulostimiaan sekä käyttää uusimpia 
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ratkaisuja ja ohjelmistoja. 

”Uskomme, että tämä tunnustus vahvistaa HP:n kuvantamis- ja 

tulostamisinvestointeja sekä strategiaa, jolla varmistamme, että 

asiakkaamme saavat todellisia kilpailuetuja näillä laitteilla”, HP 

LaserJet Enterprise Solutions, Imaging & Printing Groupin senior 

vice president Ron Coughlin sanoo. “HP on omistautunut 

auttamaan asiakkaitaan heidän kehittyvien tarpeidensa 

täyttämisessä innovaatioperinteidensä pohjalta.” 

Gartnerin Magic Quadrant -raportti 

Magic Quadrantin tekijänoikeudet omistaa Gartner, Inc (2011), ja 

raportin tietoja käytetään yhtiön luvalla. Magic Quadrant on 

graafinen esitys tietyn alan yritysten senhetkisestä asemasta 

markkinoilla. Yrityksen sijoittuminen kuvaajalle kertoo, miten hyvin 

se on täyttänyt Gartnerin laatimat kriteerit. Gartner ei kannata 

mitään yksittäistä Magic Quadrantissa kuvattua yritystä, tuotetta 

tai palvelua eikä neuvo kuluttajia suosimaan ainoastaan alan 

johtajiksi sijoittuneita yrityksiä. Magic Quadrant on luotu 

ainoastaan tutkimusvälineeksi, eikä se pyri antamaan käytännön 

ohjeita. Gartner kiistää kaikki tutkimukseen liittyvät suorat ja 

oletetut takuut, mukaan lukien takuut soveltuvuudesta 

kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.  

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. HP luo 

pilviteknologian avulla maailmaan toimivia, suojattuja yhteyksiä, 

joiden avulla jokainen voi välittää merkityksellisiä sisältöjä. 

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

www.hp.com. 

 

(1) Gartner, Inc., “Magic Quadrant for MFPs and Printers, Worldwide,” Federico De Silva, 

Sharon McNee, 24. lokakuuta 2011. 
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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, including execution of growth strategies, 

transformation initiatives and restructuring plans; 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 protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed 

from third parties; integration and other risks associated with business combination and 

investment transactions; the hiring and retention of key employees; expectations and 

assumptions relating to the execution and timing of growth strategies, transformation 

initiatives and restructuring plans; the resolution of pending investigations, claims and 

disputes; and other risks that are described in HP’s Quarterly Report on Form 10-Q for the 

fiscal quarter ended July 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. 
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