
ИЗКУСТВОТО ВЪВ ВЪРХОВИТЕ 
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HP Inc. & Stemo



Какво според Вас 
изобразява тази 

картина?



Това, което виждаме,
зависи от това, което знаем!



Какво виждате 
тук?



от началото ..

1939 1968 1972 1983 1984 2013 2014 2015 2016

Историята на Hewlett- PackardУилям Хюлет и Дейвид Пакард
$538 стартов капитал

https://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard


.. до днес

~170 държави
~50 000 служителя
~18 000 патента
#20 in Fortune 500, 2016
$103,4 B приходи, 2016
$468* M HP Labs, R&D

2017

* Средна годишна сума, инвестирана в проучвания и разработки през последните 5 години (2011 - 2016). 
През Януари 2017г. са инвестирани $296 М в R&D

HP Research and Development Expense (Quarterly) Chart 

http://www.msn.com/en-us/money/companies/the-top-25-companies-in-the-2016-fortune-500/ss-BBtPnsF#image=7
https://ycharts.com/companies/HPQ/r_and_d_expense


.. и продължаваме напред
2017

 Изцяло ново портфолио от 14 серии А3 устройства
 От 25 до 60 стр./мин.
 Монохромни и цветни устройства
 Пълен набор от допълнителни опции
 Вградени настройки за сигурност (Security features)
 Вградени функции за по – лесно обслужване на 

устройствата (Smart Device Services)

 Намалено време за отстраняване на сервизен 
проблем

 Проектирани с грижа за околната среда
 Оптимизирана консумация на електроенергия
 Клиентски насочена финансова стратегия
 Съвместими с водещите софтуерни решения за 

наблюдение и контрол



СИГУРНОСТ
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СИГУРНОСТ
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 HP SURE START (BIOS)

WHITELISTING (FIRMWARE)

 RUNTIME DETECTION (Memory)

 HP JETADVANTAGE SECURITY MANAGER

AUTENTICATE USERS

 ENCRYPT THE DATA

 MONITOR FOR THREATS

WORKPLACE PRIVACY AND COMPLIANCE
(document security)

ANTICOUNTERFEIT



Решения за наблюдение и контрол от различни производители
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УПРАВЛЯЕМИ ПЕЧАТНИ УСЛУГИ

 хардуер
устройства
аксесоари
вградени технологии
сигурност

 софтуер
за наблюдение
за управление и
контрол на достъпа

 услуги
SLA – Service Level Agreement





БЛАГОДАРИМ!

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЗАЕДНО НАПРЕД!


