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HP:n uudet infonäyttöratkaisut parantavat 

yritysten myyntiä, kustannustehokkuutta ja 

tiedonkulkua asiakkaille 

Helppokäyttöiset HP SignagePlayer -

mediasoittimet edullinen ratkaisu yrityksille 

Helsinki, 18.11.2010 – HP julkisti tänään uudet infonäyttöratkaisunsa, jotka on 
suunniteltu helpottamaan yritysten tiedonvälitystä asiakkailleen, 
kasvattamaan myyntiä sekä laskemaan kustannuksia. 

Edulliset ja helppokäyttöiset HP SignagePlayer mp8000s ja HP 
SignagePlayer mp8000r -mediasoittimet on suunniteltu eityisesti itsenäisille 
vähittäiskauppiaille ja pk-yrityksille, jotka haluavat hyödyntää digitaalisten 
infonäyttöjen mahdollisuuksia joko yksittäisessä kohteessa tai pienessä 
verkostossa. 

”Uusissa HP SignagePlayer mp8000s ja HP SignagePlayer mp8000r -
mediasoittimista löytyy Scala® QuickStart™ -ohjelmisto, jonka ansiosta 
yritykset voivat ottaa monipuoliset infonäyttöratkaisut käyttöönsä nopeasti 
ja edullisesti”, kertoo Bob Rosenberry, HP:n Retail Solutions Global Business, 
Visual Solutions -yksikön johtaja. ”Kaikenkokoiset yritykset voivat nyt 
hyödyntää ammattimaisia infonäyttöratkaisuja.” 

Heti toimintavalmis, helppokäyttöinen HP SignagePlayer 
HP SignagePlayer -mediasoitinten käyttö ja käyttöönotto on helppoa ja 
vaivatonta. Yksinkertaisten diaesitysten ja videoluuppien lisäksi HP 
SignagePlayerin avulla infonäytöillä voi näyttää myös kehittyneitä 
visuaalisia kokonaisuuksia sisältäen kuvia, tekstiä, Adobe® Flash -
animaatioita, RSS-syötteitä sekä interaktiivista sisältöä.  

HP SignagePlayer mp8000s ja mp8000r -laitteissa on asennettuna valmiiksi 
Scala QuickStart -ohjelmisto, jonka ansiosta mediasoitin on käyttövalmis 
vain muutamassa minuutissa. Scala QuickStart -ohjelmistossa on 
yksinkertainen visuaalinen käyttöliittymä HP SignagePlayerin toistaman 
informaation luomista, hallintaa ja aikataulutusta varten(1). 

Ohjelmiston mukana tulee myös ammattilaisten suunnittelemia valmiita 
pohjia, joiden avulla käyttäjät voivat luoda näyttäviä ja katseita kerääviä 
visuaalisia esityksiä kuten mainoksia, infotauluja, ruokalistoja tai 
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hyötyviihdettä. HP SignagePlayerin avulla voidaan esimerkiksi näyttää 
uutta terveystietoa lääkärin odotushuoneessa tai päivittäisiä 
lounastarjouksia ruokaloissa. 

Pienikokoinen, 720p-kuvaa toistava HP SignagePlayer mp8000s sopii hyvin 
myös pienissä tiloissa toimiville yrityksille, sillä sen voi kiinnittää seinään 
näytön taakse(2). HP SignagePlayer mp8000r -mediasoittimeen kuuluu 
NVIDIA -grafiikkasuoritin, jonka ansiosta laitteella voi toistaa vaativimpia, 
1080p-kuvaa hyödyntäviä sisältöjä. 

Saatavuus 
HP SignagePlayer mp8000s ja HP SignagePlayer mp8000r tulevat Suomessa 
myyntiin Joulukuussa.  

Lisätietoja osoitteesta: www.hp.com/go/digitalsignage. 

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

(1) Sisällönhallintaohjelmisto saatavana kuukausittaisen Scala QuickStart -tilauksen 

kautta.  

(2) Vaatii HP-seinätelineen, joka myydään erikseen.  

 
 

Scala is a registered trademark of Scala, Inc. QuickStart is a trademark of Scala, Inc.  
 
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 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 July 31, 2010 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, 2009. HP assumes no obligation and does not intend to update these forward-
looking statements. 
 
© 2010 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. 
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