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Ceny specjalne i promocje HP 

dla HP Business Partnerów

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi ofertami i promocjami 
przygotowanymi specjalnie dla Państwa.

Promocjami objęte są produkty HP:

• drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
• notebooki i komputery stacjonarne dedykowane dla biznesu
• stacje robocze
• urządzenia konsumenckie
• akcesoria

Promocje dostępne do wyczerpania zapasów 
u Autoryzowanego Dystrybutora HP:

• ALSO Polska Sp. z o.o.

Strona 5 HP Business Partner – Benefity – Zachęcamy do współpracy

Strona 7-8 Akcesoria do urządzeń konsumenckich

Strona 9 Monitory do urządzeń konsumenckich

Strona 10-11 Stacje robocze

Strona 12-14 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

Strona 15-21 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla mikro i małych firm

Strona 22-54 Kącik wiedzy

Strona 55-58 Przydatne linki

Strona 59 Ważne informacje - DEMO

Strona 60 Ważne informacje

Spis treści

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Spis treści

Spis treści
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Zostań HP Business Partnerem
Odwiedź portal: HP Business Partner. Zyskaj motywację, jakiej potrzebujesz, aby 

rozwijać swoją firmę, dzięki HP. Rejestracja dostępna na stronie: partner.hp.com/sbso

Business
Partner

Biznesowy Zespół HP dla Ciebie

Biznesowy Zespół HP dla Ciebie

Anna Babińska anna.babinska@hp.com  +48 223 072 117

„Dzień dobry,

Wierzę, że kluczem do dobrej współpracy jest rozumienie potrzeb klienta, a co za tym idzie- dobra komunikacja. W życiu zawodowym cenię sobie kreatywność, 
rzetelność i możliwość rozwoju. Poza pracą interesuje mnie kuchnia Azjatycka, stare kino oraz lubię wychodzić na długie spacery z psem.”

Wiktoria Kuźma wiktoria.kuzma@hp.com  +48 221 244 161

Wsparcie HP BP:

Biznesowy Zespół HP dla Ciebie  |  Katalog Wrzesień 2021  | 

• Pokażemy Ci jak dostać się do portalu partnerskiego i jak czerpać 

punkty na ekscytujące nagrody.

• Doradzamy, jak korzystać z naszych cen promocyjnych i jak dawać 

je Twoim klientom.

• Pomożemy w uzyskaniu certyfikatów i specjalizacji HP.

• Jesteśmy zawsze w kontakcie z naszymi dystrybutorami  

i możemy dostarczyć Ci informacji o naszych aktualnych zasobach.

• Dzielimy się z Tobą najnowszymi trendami i chętnie przedstawimy 

Ci nasze najnowsze wiadomości na rynku.

• Uzyskasz od nas wsparcie przy wypożyczeniu sprzętu demo  

do klienta końcowego na testy.

• Pomożemy w przejściu przez niezbędne procedury aby współpraca 

była łatwa i korzystna.

Daniel Gliński daniel.glinski@hp.com  

„Dzień Dobry,

W życiu zawodowym cenie sobie otwartość i szczerość, z tego powodu szczególną uwagę przykładam do trwałych i przejrzystych relacji opartych na zaufaniu. 
W swoich konsekwentnych działaniach zawsze dążę do sukcesu, przez co nie boję się podejmować nieszablonowych działań i wdrażać ich w życie. Swój wolny 
czas uwielbiam poświęcać na wspinaczki górskie, jazdę konną oraz podróże w najbardziej egzotyczne miejsca na ziemi.”

https://partner.hp.com/sbso
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Zespół wsparcia HP w Dystrybucji

Katarzyna Palonka

HP Champion 

katarzyna.palonka@also.com

+48  601 307 995

Wsparcie techniczne:
Maciej Kozłowski

HP Presales Engineer

maciej.kozlowski@also.com

-wsparcie przy doborze sprzętu biznesowego tj. – laptopy, PC, monitory, 

workstacje, drukarki, akcesoria

-założenie kwotacji w systemie HP

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Zespół wsparcia HP w Dystrybucji



HP Business Partner – Benefity – Zachęcamy do współpracy
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HP Business Partner – Benefity – Zachęcamy do współpracy

HP Business Partner

HP Business Partner |  Katalog Listopad 2020  | 
 

sbsoreg.itcs.hp.com

Firma HP docenia Państwa działania i zaangażowanie w zakresie sprzedaży produktów. 
Jako partner HP uzyskają Państwo dostęp do korzyści przygotowanych wyłącznie dla 
uczestników tego programu, a także specjalistyczne wsparcie w zakresie sprzedaży i 
marketingu, które przełoży się na osiągane wyniki.

Jest to podstawowy poziom członkowski dla sprzedawców HP, jednak będą Państwo 
mieli także możliwość odkrycia nowych sposobów rozwoju. Aby przejść do Programu HP 
Amplify Partner i zyskać jeszcze lepsze wsparcie, należy osiągnąć konkretny próg 
dochodów, a także uzyskać certyfikację w zakresie sprzedaży.

Korzyści z programu HP Business Partner
Wsparcie w zakresie telesprzedaży*
Specjalne ceny**
Portal HP Business Partner
Logo Business Partner
Certyfikat autoryzacji
Informacje o produktach
Szkolenia e-learningowe
Co-Marketing (wspólne działania marketingowe)
Wsparcie przedsprzedażowe

Kryteria
Elektroniczna akceptacja warunków uczestnictwa w 
Programie
Wypełnienie kwestionariusza profilu firmy
Przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych***

* Dostępność może się różnić w zależności od kraju 

** Przy spełnieniu pewnych warunków — informacje można znaleźć w portalu HP Business Partner

*** Przy sprzedaży na poziomie 50 000 USD rocznie 

Program HP Business Partner w roku fiskalnym 2021

Aby się zarejestrować, 
kliknij poniższe łącze lub 
zeskanuj kod QR.

Wsparcie sprzedaży
Bliżej Ciebie

Lepsza wycena
Działa na Twoją korzyść

Nagrody
Zwiększ swoje zyski

https://sbsoreg.itcs.hp.com/


Notebooki dedykowane do biznesu
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PC dedykowane dla biznesu
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Akcesoria do urządzeń konsumenckich

* Oferta obowiązuje tylko u dystrybutora HP: ALSO Polska Sp. z o.o. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wystarczy, że powołasz się na OPG: 43775515. Należy potwierdzić dostępność 
u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

HP Pavilion USB-C™ - 
HDMI 2.0 
(PN: 2PC54AA) 

HP USB-C - VGA 
(PN: P7Z54AA) 

HP USB-C - HDMI / USB 
3.0 / USB-C 
(PN: 1BG94AA) 

HP ENVY USB-C 
(PN: 5LX63AA) 

cena 18€* cena 18€* cena 38€* cena 50€*
Udostępniaj filmy w wysokiej 
rozdzielczości i dźwięk z komputera 
przenośnego lub tabletu na 
zewnętrznym monitorze, telewizorze 
lub projektorze za pomocą przejściówki 
HP z USB-C™ na HDMI.

Odtwarzaj filmy z komputera 
przenośnego lub tabletu na 
zewnętrznym monitorze, telewizorze 
lub projektorze za pomocą przejściówki 
HP USB-C™ na VGA.

Przekształć swoje ultrasmukłe 
urządzenie w potężne centrum 
wydajności za pomocą uniwersalnego 
koncentratora. Podłączaj wszystkie 
urządzenia, od dużego wyświetlacza 
ze złączem HDMI aż po zewnętrzny 
dysk twardy, za pomocą jednego 
portu USB-C™, który zapewnia pełną 
funkcjonalność pozwalającą radzić 
sobie z intensywną pracą w dowolnym 
miejscu.

Podróżuj bez zbędnego obciążenia  
i nie trać wydajności nawet w podróży, 
korzystając z wieloportowego 
koncentratora, który znacznie ułatwia 
podłączanie akcesoriów i umożliwia 
ładowanie komputera przez otwór 
na kabel zasilający. Wyposażone w 
liczne porty i mniejsze niż większość 
telefonów komórkowych rozwiązanie 
jest niezwykle przydatnym narzędziem, 
które pozwala podłączyć wszystkie 
najważniejsze akcesoria do Twojego 
komputera przenośnego HP, nawet  
w dalekiej podróży.

Wszystkie produkty dostępne tylko w

HP Travel USB-C Multi 
Port
(PN: 1C1Y5AA) 

HP USB-C G5 Dock 
(PN: 26D32AA) 

HP 120W Thunderbolt 
Dock 
(PN: 6HP48AA) 

cena 50€* cena 121€* cena 212€*
UPodróżuj lekko z koncentratorem 
USB-C® o wadze zaledwie 171 g. 
Możesz teraz podłączać wszystkie 
swoje urządzenia i akcesoria za 
pomocą pojedynczego koncentratora 
z sześcioma gniazdami do przesyłu 
danych i ładowania. A ponadto 
korzystaj z konstrukcji obsługującej 
port Ethernet RJ45 1 Gb/s oraz złącze 
USB-C® umożliwiające jednoczesne 
strumieniowanie przez porty HDMI i 
VGA.

Praca z jednym kablem z notebooka 
z obsługą USB-C™ do monitorów, 
urządzeń i sieci przewodowej dzięki 
uniwersalnej, eleganckiej i niewielkiej 
stacji dokującej USB-C HP G5. 
Stacja dokująca jest kompatybilna 
z notebookami marek takich jak HP, 
Apple®, Dell, Lenovo i innych.

Zyskaj dostęp do wszystkich 
podstawowych urządzeń poprzez 
niezawodną stację dokującą, która 
pozwala utrzymać łączność i może 
zostać umieszczona w dowolnym 
miejscu na biurku.
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Akcesoria do urządzeń konsumenckich

Wszystkie produkty dostępne tylko w

HP HS04
(PN: N2L85AA) 

HP KI04
(PN: N2L84AA) 

HP 90W Smart
(PN: W5D55AA) 

cena 29€* cena 30€* cena 24€*
Pracuj, graj i oglądaj filmy bez ograniczeń 
dzięki zapasowemu akumulatorowi.

Pracuj, graj i oglądaj filmy bez ograniczeń 
dzięki zapasowemu akumulatorowi.

Zapewnij swojemu notebookowi HP optymalne 
zasilanie i kompensację wahań mocy dzięki 
zasilaczowi HP 90 W AC. Jako zasilacz zamienny 
lub rezerwowy – odpowiednie złącze zawsze 
pod ręką.

HP 65W SFF USB-C
(PN: X7W50AA) 

HP 90W Slim 
(PN: G6H45AA) 

HP 65W Slim 
(PN: G6H47AA) 

cena 30€* cena 45€* cena 48€*
Umożliwia ładowanie najnowszych laptopów 
wyposażonych w złącze USB-C™ dzięki 
niezawodnemu adapterowi o mocy 65 W, 
teraz dostępnemu w nowej, zmniejszonej 
obudowie. Zaprojektowane z myślą o łatwym 
przemieszczaniu wciąż zapewnia moc, której 
potrzebujesz na co dzień. Może z łatwością 
zastąpić istniejące adaptery lub stanowić główny 
i łatwy do przenoszenia element zapasowy.

Cienki i lekki zasilacz pr. zm. HP 90 W Slim 
zapewnia niezawodne zasilanie regulowane 
z wykorzystaniem technologii HP Smart 
Pin i zabezpieczone przed przepięciami 
przy jednoczesnym ładowaniu komputera 
przenośnego i urządzeń USB. Dołączony 
pojedynczy przewód z 3 wymiennymi 
końcówkami zapewnia dużą wszechstronność. 
Połączenie tych funkcji stanowi idealne 
rozwiązanie w zakresie zasilania urządzeń 
przenośnych.

Idealny zasilacz dla osób w ciągłym ruchu. 
Zasilacz pr. zm. HP 65 W Slim zawiera 3 
wymienne końcówki dla jednego przewodu, 
wykorzystuje technologię oszczędzania energii 
HP Smart-pin oraz obejmuje opcjonalne 
połączenie USB i certyfikat niezawodności HP. 
Ten cienki i uniwersalny zasilacz zapewnia 
mniejszy poziom skomplikowania w zakresie 
zasilania urządzeń przenośnych oraz dużą 
wszechstronność zastosowań.

* Oferta obowiązuje tylko u dystrybutora HP: ALSO Polska Sp. z o.o. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wystarczy, że powołasz się na OPG: 43775515. Należy potwierdzić 
dostępność u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.
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Monitory do urządzeń konsumenckich 

* Oferta obowiązuje tylko u dystrybutora HP: ALSO Polska Sp. z o.o. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wystarczy, że powołasz się na OPG: 43850092. Należy potwierdzić 
dostępność u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

HP 22m
(PN: 3WL44AA)

HP V24 
(PN: 9SV73AA)

HP V27i 
(PN: 9SV94AA)

Cena promocyjna*  
(netto) 107€ 103€ 126€
Rozmiar wyświetlacza 
(przekątna)

54,61 cm (21,5”) 60.96 cm (24") 68.58 cm (27")

Rozdzielczość własna FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz) FHD (1920 × 1080) FHD (1920 × 1080)

Współczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 1000:1

Kąt widzenia 178° w poziomie; 178° w pionie 170° w poziomie; 160° w pionie 178° w poziomie; 178° w pionie

Ergonomia pracy Nachylenie: od -5 do +20° Nachylenie: od -5 do +20° Nachylenie: od -5 do +20°

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

Wszystkie produkty dostępne tylko w

HP 24mq
(PN: 1F2J8AA)

HP 27mq 
(PN: 1F2J9AA)

HP OMEN 27i 
(PN: 8AC94AA)

Cena promocyjna*  
(netto) 146€ 177€ 330€
Rozmiar wyświetlacza 
(przekątna)

23.8" 27" 27”

Rozdzielczość własna QHD (2560 × 1440) QHD (2560 × 1440 przy 60 Hz) QHD (2560 × 1440 przy 165 Hz)

Współczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 1000:1

Kąt widzenia 178° w poziomie; 178° w pionie 178° w poziomie; 178° w pionie 178° w poziomie; 178° w pionie

Ergonomia pracy Nachylenie: od -5 do +23°, obrót: ±360° Nachylenie: od -5 do +23°, obrót: ±360° Nachylenie: od -5 do +20°

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07031467.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07054345.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07054426.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06917211.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06936056.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06657065.pdf
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HP ZBook Firefly 14 G7
(PN: 111D0EA) 

Cena promocyjna*  
(netto) 927€
Procesor Intel® Core™ i5 10. generacji

Pamięć RAM 16 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM (1 × 16 GB)

Dysk twardy SSD 256 GB PCIe® NVMe™

Napęd optyczny Brak

Grafika Intel® UHD

Porty
1 złącze zasilania; 1 port HDMI 1.4b; 2 porty USB Type-C™ 
(Thunderbolt™ 3)

Zasilanie Zasilacz USB Type-C™ 65 W

System operacyjny Windows 10 Pro 64

Gwarancja 3 letnia gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę

3 letnia
gwarancja

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wystarczy, że powołasz się na OPG: 43928873. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność 
u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

HP ZBook Firefly 15 G7
(PN: 111F5EA) 

Cena promocyjna*  
(netto) 1618€
Procesor Intel® Core™ i7 10. generacji

Pamięć RAM 32 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM (2 × 16 GB)

Dysk twardy SSD 1 TB PCIe® NVMe™ TLC

Napęd optyczny Brak

Grafika Intel® UHD

Porty
1 złącze zasilania; 1 port HDMI 1.4b; 2 porty USB Type-C™ 
(Thunderbolt™ 3)

Zasilanie Zasilacz USB Type-C™ 65 W

System operacyjny Windows 10 Pro 64

Gwarancja 3 letnia gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę

3 letnia
gwarancja

Monitory do urządzeń konsumenckich   |  Katalog Wrzesień 2021  | 
Stacje robocze

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Stacje robocze

HP zaleca system Windows 10 Pro w przypadku rozwiązań biznesowych

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06694341.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06694366.pdf
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Stacje robocze

*Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Wystarczy, że powołasz się na OPG: 43928873. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora. 
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

Cena promocyjna*  
(netto) 195€
Rozmiar wyświetlacza 
(przekątna) 23,8”

Rozdzielczość własna FHD (1920 × 1080)

Współczynnik kontrastu 1000:1

Kąt widzenia 178° w poziomie; 178° w pionie

Ergonomia pracy Nachylenie: od -5 do +20°

Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę

3 letnia
gwarancja

HP Z24f G3 FHD
(PN: 3G828AA)

Precyzyjnie zaprojektowany 
w każdym szczególe

Stworzony z myślą by przekraczać 
standardy designu, monitor HP 
Z24f G3 FHD jest zbudowany z 
prawdziwego aluminium i zapewnia 
imponujący obraz bez ramek. Wcielaj 
pomysły w życie, dzięki niezwykłej 
dokładności kolorów w rozdzielczości 
Full HD. Zapewnij sobie doskonałe 
wrażenia z pracy i przekształć swój 
komputer w prawdziwie potężny 
sprzęt dzięki monitorowi z ekranem 
o przekątnej 23,8 cala.”

Stacje robocze   |  Katalog Wrzesień 2021  | 

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07004861.pdf
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Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
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Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 

HP LaserJet Pro MFP 
M428dw
(PN: W1A28A)

HP LaserJet Pro MFP 
M428fdn
(PN: W1A29A)

HP LaserJet M438n
(PN: 8AF43A)

Cena promocyjna *
(netto) 277€ 283€ 396€
Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
wysyłanie pocztą elektroniczną

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
faksowanie, poczta elektroniczna

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 38 str./min czarny Do 38 str./min czarny Do 22 str./min w czerni

Sieci i łączność

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta 
USB z tyłu; Port USB z przodu; Sieć Gigabit 
Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T; Łączność 
802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z 
tyłu; Port USB z przodu; Sieć Gigabit Ethernet 
LAN 10/100/1000BASE-T

Port USB 2.0 Hi-Speed; Interfejs Ethernet 
10/100 Base TX

Język drukowania
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP postscript 
level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP postscript 
level 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster

PS, PCL6

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

HP LaserJet M442dn 
(PN: 8AF71A)

HP LaserJet M443nda
(PN: 8AF72A)

Cena promocyjna *
(netto) 547€ 793€
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 24 str./min w czerni Do 25 str./min w czerni

Sieci i łączność
Port USB 2.0 Hi-Speed; Interfejs Ethernet 
10/100 Base TX

Port USB 2.0 Hi-Speed; Interfejs Ethernet 
10/100 Base TX

Język drukowania PS, PLC 6 PS, PCL 6

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43923673. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora. 
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity. Każdy Partner może kupić u każdego dystrybutora max 20 sztuk danego modelu drukarki z serii M428, pozostałych drukarek max 10 sztuk.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm    |  Katalog Wrzesień 2021  | 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06678420
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06678513
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-6930ple.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07595205.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07597085.pdf
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HP Color LaserJet Pro 
M479dw
(PN: W1A77A)

HP Color LaserJet Pro 
M479fdw
(PN: W1A80A)

Cena promocyjna*  
(netto) 347€ 413€
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, poczta elektroniczna

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 27 str./min czarny; Do 27 str./min kolorowy Do 27 str./min czarny; Do 27 str./min kolorowy

Sieci i łączność
1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tyłu; Wbudowany port 
sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 × łączność bezprze-
wodowa 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tyłu; Wbudowany port 
sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 × łączność bezprze-
wodowa 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi

Język drukowania
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, Native 
Office, PWG Raster

HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, Native 
Office, PWG Raster

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

HP LaserJet Pro 
M501dn
(PN: J8H61A)

Cena promocyjna*  
(netto) 265€
Funkcje Drukowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 43 str./min czarny; Do 34 obrazów na minutę tryb dwustronny 
w czerni

Sieci i łączność
Szybkie porty Host/Device USB 2.0 Interfejs Fast Ethernet 10Base-
-T/100Base-TX, Gigabit Ethernet 1000Base-T

Język drukowania
HP PCL 5, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie bezpo-
średnie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

Technologia druku Druk laserowy

Gwarancja
Roczna gwarancja z obsługą  w miejscu instalacji w następnym dniu 
roboczym

Karta produktu Pobierz kartę

*Wystarczy, że powołasz się na OPG 43923673. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora.
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity. Każdy Partner może kupić u każdego dystrybutora max 20 sztuk danego modelu drukarki z serii M479, pozostałych drukarek max 10 sztuk.

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06693774
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06693774
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa6-3797ple.pdf
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HP OfficeJet 202
(PN: N4K99C)

HP OfficeJet Pro 7740
(PN: G5J38A)

Cena promocyjna*  
(netto) 183€ 206€
Funkcje Drukowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 10 str./min czarny; Do 7 str./min kolorowy Do 22 str./min czarny; Do 18 str./min kolorowy

Sieci i łączność 1 port USB 2.0; Wi-Fi
1 port USB 2.0 kompatybilny z urządzeniami w standard. USB 3.0; 1 port 
hosta USB; 1 port Ethernet; 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n; 
2 porty modemu RJ-11

Język drukowania HP PCL 3 GUI HP PCL 3 GUI, rozszerzony HP PCL 3

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP Technologia termiczna HP Inkjet

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43941795. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność 
u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla mikro i małych firm   |  Katalog Wrzesień 2021  |           |  Katalog Wrzesień 2021  |  Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

HP LaserJet Pro M15a
(PN: W2G50A)

HP LaserJet Pro MFP M28a
(PN: W2G54A)

HP LaserJet Pro 
M203dn 
(PN: G3Q46A)

Cena promocyjna*  
(netto) 75€ 97€ 127€
Funkcje Drukowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Drukowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 18 str./min w czerni Do 18 str./min w czerni Czarny (tryb normalny): do 28 str./min; Czarny 
(duplex): do 18 obrazów/min

Sieci i łączność Port Hi-Speed USB 2.0 Port Hi-Speed USB 2.0 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port sieci Ethernet 
10/100

Język drukowania PCLmS; URF; PWG PCLmS; URF; PWG PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja z wymianą urządzenia

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06642820.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07246049.pdf
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05904058.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07045187.pdf
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HP Laser 107a
(PN: 4ZB77A)

HP Laser 107w
(PN: 4ZB78A)

HP Laser MFP 135a
(PN: 4ZB82A)

Cena promocyjna*  
(netto) 84€ 92€ 107€
Funkcje Drukowanie Drukowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

W czerni do 20 str./min W czerni do 20 str./min Do 20 str./min

Sieci i łączność Port Hi-Speed USB 2.0 Port USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi 802.11 b/g/n Port Hi-Speed USB 2.0

Język drukowania SPL SPL SPL

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43941795.  Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora. 
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity. 

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 

HP Laser MFP 135w
(PN: 4ZB83A)

HP Laser MFP 137fnw
(PN: 4ZB84A)

Cena promocyjna*  
(netto) 125€ 156€
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 20 str./min Do 20 str./min

Sieci i łączność Port USB 2.0 Hi-Speed; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Port USB 2.0 Hi-Speed; port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; 
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Język drukowania SPL SPL

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4844ple.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4844ple.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07004912.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07004912.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c07004912.pdf
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HP Color Laser 150nw
(PN: 4ZB95A) 

HP Color Laser MFP 178nw
(PN: 4ZB96A)

Cena promocyjna*  
(netto) 168€ 200€
Funkcje Drukowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

W czerni (A4, tryb normalny) do 18 str./min; W kolorze (A4, tryb normal-
ny): do 4 str./min

W czerni (A4, tryb normalny) do 18 str./min; W kolorze (A4, tryb 
normalny): do 4 str./min

Sieci i łączność
Port Hi-Speed USB 2.0, port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX, 
karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Port USB 2.0 Hi-Speed; Port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; 
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Język drukowania SPL SPL

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

HP Color Laser MFP 179fnw
(PN: 4ZB97A) 

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
(PN: 7KW56A)

Cena promocyjna*  
(netto) 232€ 271€
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

W czerni (A4, tryb normalny) do 18 str./min; W kolorze (A4, tryb normal-
ny): do 4 str./min

W czerni do 16 str./min; W kolorze do 16 str./min

Sieci i łączność
Port USB 2.0 Hi-Speed; Port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; 
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Port USB 2.0 Hi-Speed; Port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; 
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

Język drukowania SPL
HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript level 3 emulation, PWG, PDF, PCLm, 
PCLm-S, URF

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

3 

LETNIA 
GWARANCJA 
po rejestracji**

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43941795.  Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora. 
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity. 
**Trzyletnia gwarancja  po rejestracji na hp.pl/3latagwarancji.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06906988.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06906930.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/c06906930.pdf
https://celujzhp.pl/files/HPColorLaserJetProMFP182_i_183.pdf
https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/landing/portal/warranty/
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HP Color LaserJet Pro M255dw
(PN: 7KW64A)

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw
(PN: 7KW72A) 

Cena promocyjna*  
(netto) 257€ 280€
Funkcje Drukowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

W czerni (A4, tryb normalny) do 21str./min;  
W kolorze (A4, tryb normalny): do 21 str./min

W czerni (A4, tryb normalny) do 21str./min;  
W kolorze (A4, tryb normalny): do 21 str./min

Sieci i łączność
Port USB 2.0 Hi-Speed; Port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-Tx; 
Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n; Port hosta USB walkup

Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX; łączność bezprzewodowa 802.11n 2,4/5 GHz; 
Host USB na przednim panelu

Język drukowania
HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript level 3 emulation; PWG, PDF, PCLm, 
PCLm-S, NativeOffice, URF

HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript level 3 emulation; PWG, PDF, PCLm, 
PCLm-S, NativeOffice, URF

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43941795.  Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić dostępność u dystrybutora. 
Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity. 
**Trzyletnia gwarancja  po rejestracji na hp.pl/3latagwarancji.

3 

LETNIA 
GWARANCJA 
po rejestracji**

3 

LETNIA 
GWARANCJA 
po rejestracji**

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdn
(PN: 7KW74A)

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw
(PN: 7KW75A) 

Cena promocyjna*  
(netto) 309€ 332€
Funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

W czerni (A4, tryb normalny) do 21str./min;  
W kolorze (A4, tryb normalny): do 21 str./min

W czerni (A4, tryb normalny) do 21str./min;  
W kolorze (A4, tryb normalny): do 21 str./min

Sieci i łączność
Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX; Port faksu; Host USB na przednim panelu

Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 
10/100/1000 Base-TX; łączność bezprzewodowa 802.11n 2,4/5 GHz; 
Port faksu; Host USB na przednim panelu

Język drukowania
HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript level 3 emulation, PWG, PDF, PCLm, 
PCLm-S, NativeOffice, URF

HP PCL6, HP PCL5c, HP postscript level 3 emulation, PWG, PDF, PCLm, 
PCLm-S, NativeOffice, URF

Technologia druku Druk laserowy Druk laserowy

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę

3 

LETNIA 
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LETNIA 
GWARANCJA 
po rejestracji**

https://celujzhp.pl/files/HPColorLaserJetProM255dw.pdf
https://celujzhp.pl/files/HPColorLaserJetProMFP282_i_283.pdf
https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/landing/portal/warranty/
https://celujzhp.pl/files/HPColorLaserJetProMFP282_i_283.pdf
https://celujzhp.pl/files/HPColorLaserJetProMFP282_i_283.pdf
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HP + Inteligentny system druku

Przedstawiamy HP+
Inteligentny system druku
HP+ to inteligentny system druku, który przewiduje zużycie 
wkładu drukującego, aby Twoja drukarka była zawsze gotowa 
do pracy1. Zapewnia bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej 
ekologiczne drukowanie.

Wybierz HP+ i zyskaj 6 miesięcy okresu próbnego 
subskrypcji Instant Ink oraz dodatkowy rok gwarancji 
HP*

* HP+ wymaga konta HP, połączenia z internetem oraz korzystania wyłącznie z oryginalnych atramentów HP 
lub tonerów HP przez cały okres eksploatacji drukarki.

INTELIGENTNA DRUKARKA

Gotowość w każdym momencie
Połączona z chmurą drukarka HP+ jest jeszcze inteligentniejsza — sama się aktualizuje oraz 
jest w pełni bezpieczna i gotowa do drukowania praktycznie w dowolnym momencie.1,6

INTELIGENTNA SUBSKRYPCJA DRUKU

Dzięki subskrypcji Instant Ink zaoszczędzisz pieniądze,  
a twojej drukarce nie zabraknie tuszu ani toneru
Subskrybuj i oszczędzaj do 70% na oryginalnych tuszach HP lub do 50% na oryginalnych 
tonerach HP, które dostarczymy pod Twoje drzwi, zanim poprzednie się wyczerpią. 
Wybierając HP+ otrzymasz 6 miesięcy bezpłatnego okresu próbnego.

APLIKACJA HP SMART

Produktywność na wyciągnięcie ręki
Drukuj i skanuj za pomocą telefonu dzięki aplikacji HP Smart. Korzystaj z zaawansowanego 
skanowania, mobilnego faksu oraz funkcji zwiększających wydajność przez 24 miesiące z 
HP+.6

INTELIGENTNE USŁUGI CHRONIĄCE PLANETĘ

Drukowanie w wyższym celu
W ramach HP+ dbamy o naszą planetę, drukując ekologicznie7 i stosując recykling wkładów  
w obiegu zamkniętym.10
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HP DeskJet Plus 4120e AiO
(PN: 26Q90B)

HP Envy Pro 6020e AiO
(PN: 223N4B)

HP OfficeJet Pro 8022e AiO
(PN: 229W7B)

HP OfficeJet Pro 9012e AiO 
(PN: 22A55B)

Cena promocyjna
(netto) 63€ 69€ 116€* 149€*
Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
wysyłanie faksów mobilnych

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
faksowanie

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 8,5 str./min czarny; Do 5,5 str./min 
kolorowy

Do 10 str./min czarny; Do 7 str./min 
kolorowy

Do 20 str./min czarny; Do 10 str./min 
kolorowy

Do 22 str./min czarny; Do 18 str./min 
kolorowy

Sieci i łączność
1 port bezprzewodowy 802.11 a/b/g/n; 
1 port Hi-Speed USB 2.0

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 karta 
sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ac 
(dwuzakresowa)

1 port USB 2.0; 1 karta sieciowa Ether-
net; 1 port bezprzewodowy 802.11 
a/b/g/n; 1 RJ-11 (faks)

1 port USB 2.0; 1 port hosta USB; 1 
port Ethernet; 1 port bezprzewodowy 
802.11 a/b/g/n; 2 porty modemu 
RJ-11

Język drukowania HP PCL3 GUI HP PCL3 GUI HP PCL3 GUI HP PCL3 GUI

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP Termiczna drukarka atramentowa HP Termiczna drukarka atramentowa HP Termiczna drukarka atramentowa HP

Gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę Pobierz kartę

HP OfficeJet Pro 9022e AiO
(PN: 226Y0B)

Cena promocyjna
(netto) 223€*
Funkcje

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 
faksowanie

Prędkość drukowania 
w formacie A4

Do 24 str./min czarny; Do 20 str./min 
kolorowy

Sieci i łączność
1 port USB 2.0; 1 port hosta USB; 1 
port Ethernet; 1 port bezprzewodowy 
802.11 a/b/g/n; 2 porty modemu RJ-11

Język drukowania HP PCL3 GUI

Technologia druku Termiczna drukarka atramentowa HP

Gwarancja Roczna gwarancja

Karta produktu Pobierz kartę
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HP + Inteligentny system druku

* Wystarczy, że powołasz się na OPG 43941795. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Należy potwierdzić 
dostępność u dystrybutora. Promocja dla HP Business Partnerów/Proximity.

INTELIGENTNA DRUKARKA

SUBSKRYPCJA SMART INK

APLIKACJA SMART

INTELIGENTNE DZIAŁANIA 
PROEKOLOGICZNE

GWARANCJA HP

ORYGINALNE TUSZE LUB 
TONERY HP

INNE WYMAGANIA

Inteligentna łączność poprzez 
chmurę oraz usługa Smart Security

Po 6 miesiącach będzie obowiązywać 
miesięczna subskrypcja aż do jej anulowania 

6 miesięcy bezpłatnego okresu 
próbnego subskrypcji Instant Ink5

Zaawansowane rozwiązania 
w aplikacji HP Smart dostępne 
przez 24 miesiące6

• Drukowanie ekologiczne Forest 
First

• Recykling wkładów w ramach 
planu Instant Ink

2 lata

Wymagane do obsługi

• Konto HP
• Połączenie z internetem

 Dostępny plan Instant Ink

Standardowa aplikacja HP Smart

Recykling wkładów w ramach planu 
Instant Ink

1 rok

Zalecane

Z HP+ Bez HP+

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06679830
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06985426
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06990819
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c07209386
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c07209334
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Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne dla średnich i dużych firm

HP + Inteligentny system druku 

HP+ — często zadawane pytania
Co otrzymam, wybierając HP+?

Dzięki HP+ zyskasz wszystkie innowacje zawarte w sprzęcie drukującym oraz wyjątkowe rozwiązania i programy motywacyjne.

HP+ zapewnia następujące wyjątkowe korzyści: 

    • Rozszerzoną gwarancję HP dającą łącznie dwa lata pełnego spokoju

   •  Bezpłatny 6-miesięczny5 okres próbny na usługę HP Instant Ink, w ramach której dostarczymy pod Twoje drzwi nowe tusze lub tonery, zanim poprzednie się wyczerpią2

   •  Nową chmurę, która automatycznie wykrywa i naprawia problemy z łącznością6

   •  Nowy system monitorowania Smart Security, który wykrywa i minimalizuje ataki z użyciem złośliwego oprogramowania6 

   •  Nowe natywne drukowanie z poziomu systemu operacyjnego praktycznie dowolnego urządzenia6

   •  Nową funkcję Private Pickup, która zwolni dokumenty tylko wtedy, gdy będziesz przy drukarce

   •  Nową funkcję Forest First, w ramach której każdą wydrukowaną stronę równoważymy inwestycjami w ochronę i odnowę lasów7

Jak uzyskać dostęp do HP+?

Kup drukarkę obsługującą HP+. Potwierdź lub aktywuj HP+ podczas konfiguracji drukarki. Zarejestruj się w ciągu 7 dni od konfiguracji drukarki, aby skorzystać z 6-miesięcznego bezpłatnego 
okresu próbnego na subskrypcję HP Instant Ink.5

Jakie są wymagania HP+?

HP+ wymaga konta HP, połączenia z Internetem oraz korzystania wyłącznie z oryginalnych atramentów lub tonerów HP przez cały okres eksploatacji drukarki.
Czy HP+ jest subskrypcją?

Czy HP+ jest subskrypcją?

HP+ nie jest subskrypcją. To oparte na chmurze rozwiązanie drukujące dostępne w wybranych drukarkach HP. Z HP+ nie wiążą się żadne koszty poza zakupem drukarki.

Czy moja drukarka obsługuje HP+?

Aktualnie rozwiązanie HP+ jest dostępne wyłącznie wraz z nowymi drukarkami HP LaserJet z serii M200 oraz HP OfficeJet Pro z serii 8000 i 9000. Z czasem dostępność HP+ zostanie rozszerzona 
o kolejne kraje i modele drukarek.

Czy HP+ działa tylko z aktywną subskrypcją Instant Ink?

Nie. Klienci mogą zdecydować, czy korzystać z subskrypcji Instant Ink, zapewniającej wygodę i oszczędność do 70% na atramentach oraz 50% na tonerach3,4, czy może kupować oryginalne 
wkłady atramentowe lub tonery HP bezpośrednio od wybranego sprzedawcy. Drukarki HP+ wymagają korzystania z oryginalnych atramentów HP lub tonerów HP nawet po zakończeniu okresu 
próbnego usługi Instant Ink.

Co, jeśli nie chcę korzystać z HP+?

Klienci nabywający drukarki HP mają do wyboru wiele opcji. Nasza oferta obejmuje również drukarki z identycznymi funkcjami, ale bez HP+.

Aby nabyć drukarkę HP LaserJet z serii M200 bez HP+, wybierz jej standardową wersję. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/standard.

W przypadku drukarek HP OfficeJet Pro z serii 8000 i 9000 klient może pominąć aktywację HP+ w trakcie konfiguracji drukarki.

Czym są standardowe drukarki HP?

Standardowe drukarki HP to drukarki nieoferujące korzyści HP+. Jednakże również te urządzenia HP wykorzystują dynamiczne zabezpieczenia, które mogą być co pewien czas aktualizowane za 
pośrednictwem aktualizacji oprogramowania układowego. Te drukarki powinny być używane wyłącznie z wkładami zawierającymi oryginalny układ lub obwód HP. Wkłady z układami innych firm, 
zmodyfikowanymi obwodami lub obwodami innych firm mogą nie działać albo przestać działać.

1. Gotowość w każdym momencie: lepsza łączność z drukarkami, dzięki wykorzystaniu technologii Smart Driver i Print/Scan Doctor w systemie HP+ w porównaniu z drukarkami HP bez HP+.

2. Zapomnij o wyczerpanym wkładzie: Przy założeniu planowanego wykorzystania, podłączenia spełniającej warunki drukarki HP do Internetu, posiadania ważnej karty kredytowej/debetowej i adresu e-mail oraz dostępności usług dostawy w danym obszarze.

3. Oszczędność dzięki Instant Ink (wkład atramentowy): Badanie Buyers Lab z lipca 2020 zlecone przez HP, w którym miesięczny koszt abonamentu 700-stronicowych planów HP Instant Ink bez zakupu dodatkowych zestawów stron porównano z kosztem za stronę w 
przypadku drukowania stron zgodnych z normą ISO/IEC 24711 na większości konkurencyjnych tradycyjnych drukarek A4 z kolorowymi wkładami atramentowymi i urządzeń wielofunkcyjnych, wykorzystujących oryginalne wkłady o standardowej pojemności, w cenie: 
większość krajów regionu EMEA <200 EUR; Wielka Brytania <200 GBP. Na podstawie publicznie dostępnych informacji z dnia 1 czerwca 2020 r. W tym badaniu nie uwzględniono wyprzedaży/cen promocyjnych. Drukarki HP Ink Advantage zostały wykluczone ze względu 
na inny standard osprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku według Hardcopy Peripherals Tracker IDC — ostateczne dane historyczne za I kwartał 2020 r. Szczegóły: www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW.

4. Oszczędność dzięki Instant Ink (wkład z tonerem): Na podstawie miesięcznego kosztu abonamentu 1500-stronicowego planu HP Instant Ink w porównaniu ze średnim kosztem transakcyjnym na stronę w przypadku konkurencyjnych monochromatycznych drukarek 
laserowych A4 i urządzeń wielofunkcyjnych < 450 USD, wykorzystujących oryginalne, zintegrowane (toner i bęben w jednym wkładzie) wkłady z tonerem o standardowej pojemności. Badanie Buyers Lab z października 2020 r. wykonane na zlecenie HP, na podstawie 
publicznie dostępnych informacji z dnia 30 września 2020 r. Drukarki wybrane na podstawie udziału w rynku według Hardcopy Peripherals Tracker IDC — ostateczne dane historyczne za I kwartał 2020 r. Szczegółowe informacje i najnowszy raport: www.keypointintel-
ligence.com/HPTonerServiceROW.

5. Dostęp do Instant Ink przez 6 miesięcy: wymaga rejestracji w usłudze Instant Ink. Subskrypcja Instant Ink nie jest dostępna we wszystkich krajach. W zależności od miesięcznego limitu stron wybranego planu. Należy zakończyć rejestrację w subskrypcji Instant Ink w 
ciągu 7 dni od skonfigurowania drukarki za pomocą zalecanego przez HP procesu konfiguracji, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z drukarką. Jeżeli usługa nie zostanie anulowana w okresie promocyjnym online na stronie www.hpinstantink.com, karta kredytowa/
debetowa zostanie obciążona miesięczną opłatą za usługę na podstawie wybranego planu plus podatek i opłaty za przekroczenie limitu. W okresie promocyjnym klient zostanie obciążony wszelkimi opłatami za przekroczenie limitu oraz obowiązującymi podatkami 
na koniec każdego miesiąca. Używanie wkładu atramentowego lub wkładu z tonerem z zestawu jest wliczone w okres obowiązywania oferty. Na jedną drukarkę można zrealizować jedną ofertę. Oferta miesięcy z Instant Ink może ulec zmianie po 31.10.2021 r. Oferty 
nie można wymienić na gotówkę. Oferta konfiguracji może być łączona z innymi ofertami; więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie innej oferty. Wymaga ważnej karty kredytowej/debetowej, adresu e-mail oraz połączenia z Internetem do drukarki. Zobacz 
dodatkowe informacje o ofercie dostępne podczas procesu rejestracji online. Szczegóły usługi: www.hpinstantink.com.

6. Aplikacja HP Smart: Wymagane pobranie aplikacji HP Smart. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących drukowania lokalnego znajdują się na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim 
oraz różnią się między aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Może być wymagana subskrypcja Instant Ink. Subskrypcja Instant Ink nie jest dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegóły w witrynie www.hpinstantink.com. Wymagany jest dostęp do internetu i 
należy go wykupić osobno. Do pełnej funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcja faksu pozwala wyłącznie na wysyłanie faksów. Aby korzystać z zaawansowanych funkcji HP 
Smart Advance po 24 miesiącach, konieczne będzie opłacanie miesięcznej subskrypcji. Usługa Smart Advance nie jest dostępna we wszystkich krajach. Więcej informacji: www.hpsmart.com.

7. Drukowanie ekologiczne Forest First: Dodatkowe informacje: https://www8.hp.com/us/en/hp-information/sustainable-impact. Inwestycja obejmuje partnerstwa z organizacjami pozarządowymi (NGO) mające na celu ochronę lasów, poprawę odpowiedzialnej gospodarki 
leśnej i pomoc w opracowaniu naukowych celów w zakresie odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

8. Dwupasmowa łączność Wi-Fi™: W porównaniu z aplikacjami do drukowania OEM dla większości najlepiej sprzedających się drukarek atramentowych i laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych do domu i biura, w cenie mniejszej lub równej 449,99 USD. Udział w rynku 
podany przez IDC CYQ4 2019 Hardcopy Peripherals Tracker. Stwierdzono na podstawie badań aplikacji do druku producentów drukarek oraz badania i testów Keypoint Intelligence – Buyers Lab przeprowadzonych na zlecenie HP. Aby uzyskać szczegółowe informacje, 
patrz: keypointintelligence.com/HPSmartApp.

9. Najszybsze drukowanie dwustronne: W porównaniu z monochromatycznymi drukarkami laserowymi i urządzeniami wielofunkcyjnymi w klasie poniżej 210 USD lub 220 EUR za urządzenie jednofunkcyjne lub poniżej 310 USD lub 320 EUR za urządzenie wielofunkcyjne, 
wszystkie z opublikowanym maksymalnym miesięcznym cyklem pracy 20 000 lub niższym. Badanie Buyers Lab z września 2020 r., przeprowadzone na zlecenie HP na podstawie publicznie dostępnych informacji opublikowanych specyfikacji z ankiet OEM, według 
stanu na dzień 1 września 2020 r. Udział w rynku według raportu IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2020Q2 for North America and EMEA. Szczegóły: keypointintelligence.com/HPFastestDuplexRequires — pobieranie aplikacji HP Smart. Ze 
szczegółowymi informacjami na temat lokalnych wymagań dotyczących drukowania można się zapoznać na stronie internetowej hp.com/go/mobileprinting. Niektóre funkcje/programy są dostępne wyłącznie w języku angielskim oraz różnią się między aplikacjami sta-
cjonarnymi i mobilnymi. Może być wymagana subskrypcja usługi HP+ Print Plans. Usługa HP+ Print Plans nie jest dostępna we wszystkich krajach. Zobacz szczegóły w witrynie hpprintplans.com. Wymagany jest dostęp do internetu i należy go wykupić osobno. Do pełnej 
funkcjonalności wymagane jest konto HP. Lista obsługiwanych systemów operacyjnych jest dostępna w sklepach z aplikacjami. Funkcje faksu służą wyłącznie do wysyłania faksów i mogą wymagać dodatkowego zakupu. Więcej informacji: hpsmart.com/mobile-fax.

10. Recykling wkładów: Gdzie dostępny jest program Planet Partners. Szczegóły: hp.com/hprecycle.

Zastrzeżenia
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Informacja serwisowa 

HP Infocenter 

 
HP Restricted. For HP and Channel Partner internal use only. 

 

HP Infocenter oferuje wsparcie techniczne 
przedsprzedażowe dla stacji roboczych, terminali 
komputerowych (Thin Client) i systemów RPOS.  
Kanał Sprzedaży jest obsługiwany w 6 językach przez  
e-mail i telefon z gwarantowanym poziomem usług. 

 

Wspierani Partnerzy Produkty objęte wsparciem Wsparcie językowe 

Serwis techniczny Presales zapewnia 
wsparcie techniczne Partnerom HP, 
którzy sprzedają komputery oraz 
urządzenia drukujące segmentu Value. 
Wspierani partnerzy to: 
• Preferowani Partnerzy (Gold, Platinum 

i ze specjalizacją Value) 
• Partnerzy HP Print Premier Select  
• Partnerzy HP Managed Print 

Specialization (cMPS, pMPS)** 
• Dystrybutorzy produktów Value 
• Kanał sprzedaży HP 

 

 
Support Services 

Portfolio usług obejmuje: 
• Przedsprzedażowe wsparcie techniczne 

produktu 
• Odpowiadanie na pytania techniczne  
• HP Endpoint Security* 
• Akcesoria i materiały eksploatacyjne 
• Doradztwo techniczne i dobór 

komponentów w konfiguracjach 
• Wsparcie w porównaniu z produktami 

konkurencji 
• Wsparcie techniczne dla przetargów / ofert 
• Demo i oprogramowanie nie do 

odsprzedaży (Not-For-Resale) 
• Obsługa zapytań dotyczących 

przepisów w dziedzinie technologii  
i środowiska. 

• Dostarcza wsparcie dla POC 
 i laboratoriów partnerskich** 

HP Infocenter wspiera komputery i urządzenia 
drukujące HP segmentu Value, 
oprogramowanie oraz rozwiązania.  
Obejmują one: 

 
• HP Personal Workstations  

i oprogramowanie (RGS,  
HP Performance Advisor) 

• HP Mobile Workstations 
• HP Thin Clients and software 
• HP Retail Solutions 
• HP Performance Displays 

 

 
• HP JetAdvantage Solutions, takich jak:  

HP Access Control, HP JetAdvantage 
Security Manager, HP Capture and Route, 
HP Embedded Capture, HP JetAdvantage 
On Demand, Web Jetadmin, UPD 

• HP A4/A3 LaserJet i drukarki PageWide 
oraz MFPs (serie 400 i wyższe)  
i skanery dokumentów  

HP Endpoint Security* 

Jako nową usługę uruchomiliśmy program 
pilotażowy HP Endpoint Security Stack.  
Ta usługa została stworzona, aby zapewnić 
telefoniczne i e-mailowe wsparcie techniczne, 
dedykowane naszym Partnerom w zakresie 
następujących technologii: 
✓ HP Sure View  
✓ HP Sure Click  
✓ HP Sure Run  
✓ HP Sure Start 
✓ HP Sure Recover  
✓ HP Sure Sense 
✓ HP Multi-factor Authentication  
✓ HP MIK  
✓ SED (Hardware Encryption)  
✓ Secure Erase 

Ta usługa jest oferowana w następujących 
językach: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, 
Hiszpański, Rosyjski* i Turecki*. 

 

Kontakt 

HP Partner First Portal 
Aby otrzymać wsparcie za pośrednictwem 
PFP, zaloguj się do portalu, kliknij link 
GetSupport, a następnie wybierz w opcjach 
pomocy „Presales Services-Print & PC” w celu 
zarejestrowania zgłoszenia do wsparcia 
technicznego dla przedsprzedaży.  

 
http://partner.hp.com 
(Czas reakcji 4 godziny dla Partnerów 
wyspecjalizowanych, czas reakcji 8 godzin dla 
pozostałych) 

 
Przez email 
Aby otrzymać wsparcie przez e-mail,  
wyślij zapytanie na jeden z następujących 
adresów e-mail: 
Computing: 
info.center@hp.com 
(Czas reakcji 8h) 
workstation.specialists.presales@hp.com 
pos.specialists.presales@hp.com 
thinclient.specialists.presales@hp.com 
(Czas reakcji 4h) 
Printing: 
value.printing.presales@hp.com 
(Czas reakcji 8h) 

 
Telefoniczne  
Na następnej stronie znajduje się lista 
bezpłatnych numerów telefonów. 

 

+44 2037882730 
Wszystkie inne kraje, w których nie jest 
dostępny bezpłatny numer 
 
* Tylko dla HP Computing 

** Tylko dla HP Printing 
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HP Restricted. For HP and Channel Partner internal use only. 

 
 
 

Kraj Numery bezpłatne 
Austria 0800701034 
Belgium 080058246 
Czech Republic 800722144 
Denmark 80400149 
Estonia 8002635 
Finland 0800520028 
France 0805980378 
Germany 08006271059 
Hungary 80200207 
Ireland 1800832712 
Israel 1809452999 
Israel 1809349113 
Italy 800598954 
Lithuania 080000339 
Luxembourg 80040086 
Netherlands 08000201796 
Norway 80062113 
Poland 0800188968 
Portugal 800600067 
Slovakia 0800500046 
Slovenia 080488886 
South Africa 0800166330 
Spain 800000188 
Sweden 0201203026 
Switzerland 0800566783 
United Kingdom 08000260704 
Russia 8005009269 
Turkey 08503902704 
Saudi Arabia 8008500366 
Saudi Arabia 8008444178 
UAE 080003305057 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2018 HP Inc 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. 

Trademark acknowledgments, if needed. 
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Usługi serwisowe HP

Usługi serwisowe HP

Czym jest usługa serwisowa HP Active Care?

HP Active Care to nowy standard Care Pack’ów, to rozwiązanie łączące 
funkcjonalności tradycyjnych Care Packów z platformą analityczno-
raportową HP TechPulse.
Usługa Active Care pomaga pracownikom działu IT uzyskać optymalny czas 
działania i szybko rozwiązywać problemy, związane z urządzeniami HP. 
Dzięki predykcyjnej analizie stanu urządzenia, usłudze naprawy na miejscu 
w następnym dniu roboczym, usługa Active Care pozwala na nieprzerwaną 
pracę zarówno w biurze, jak i poza nim.

Więcej informacji na: https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543PLE.pdf

Jak zakupić i „uruchomić” usługę HP Active Care?

Usługę HP Active Care możesz zakupić nawet do 90 dni od daty zakupu urządzeń. 

Usługę właściwą do danego urządzenia dobierzesz na HP Care Pack Central:  

http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/ - Wycenę Care Packów możesz uzyskać u 

swojego opiekuna lub korzystając z publikowanych co miesiąc cenników promo 

HP. - Po zakupie każdy Care Pack musi zostać zarejestrowany (link do rejestracji 

jest przesyłany tuż po zakupie Care Packa) - Weryfikacji statusu gwarancji lub Care 

Packa możesz dokonać na: https://support.hp.com/pl-pl/checkwarranty

Jakie są korzyści ze sprzedaży i stosowania HP Active Care?

Stosowanie HP Active Care daje następujące korzysci: ograniczanie przestojów 

dzięki szybkim reakcjom, szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników, 

dbanie o stałe działanie komputera w dowolnym miejscu, zabezpieczenie danych 

i nośników, przygotowanie na nagłe problemy, wsparcie na miejscu ze strony 

wykwalifikowanych ekspertów

Jakie są korzyści ze sprzedaży i stosowania Care Packów?

- Dla klienta usługa HP Care Pack minimalizuje ryzyko biznesowe, obniża koszty obsługi informatycznej i zapewnia pełną obsługę klienta.

- Dla partnera daje możliwość stworzenia lepszych relacji z klientem poprzez znacznie wyższy poziom wsparcia oraz zwiększa marżowość 

projektów.

HP Care Pack
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HP Care Pack

Usługi serwisowe HP

Najczęściej kupowane Care Packi HP Active Care

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543PLE.pdf

HP Care Pack Opis PN do produktów HP Cena
HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N6E Notebooks 200/300 series 68 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N7E Notebooks 200/300 series 94 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N8E Notebooks 200/300 series 160 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KTE Notebooks 400 Pro series 86 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KVE Notebooks 400 Pro series 128 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KWE Notebooks 400 Pro series 168 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YWE Notebooks 600  series 121 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YXE Notebooks 600  series 175 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YYE Notebooks 600  series 246 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U09XDE Notebooks 700/800 series 159 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17Y4E Notebooks 700/800 series 233 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17Y5E Notebooks 700/800 series 304 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U02KSE Notebooks 1000 series 164 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17WLE Notebooks 1000 series 246 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17WME Notebooks 1000 series 403 €

HP Active Care HP 3y NBD Onsite with Active Care DT SVC U17ZGE Desktops 36 €

HP Active Care HP 4y NBD Onsite with Active Care DT SVC U18H9E Desktops 50 €

HP Active Care HP 5y NBD Onsite with Active Care DT SVC U18HBE Desktops 71 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22K9E Desktop Workstations 40 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22KBE Desktop Workstations 61 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22KCE Desktop Workstations 108 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XBE Mobile Workstations 178 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XCE Mobile Workstations 268 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XDE Mobile Workstations 375 €

          |  Katalog Wrzesień 2021  |   Usługi serwisowe HP

https://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA7-8543PLE.pdf
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HP Care Pack Opis PN do produktów HP Cena
HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N6E Notebooks 200/300 series 68 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N7E Notebooks 200/300 series 94 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U22N8E Notebooks 200/300 series 160 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KTE Notebooks 400 Pro series 86 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KVE Notebooks 400 Pro series 128 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U18KWE Notebooks 400 Pro series 168 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YWE Notebooks 600  series 121 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YXE Notebooks 600  series 175 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17YYE Notebooks 600  series 246 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U09XDE Notebooks 700/800 series 159 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17Y4E Notebooks 700/800 series 233 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17Y5E Notebooks 700/800 series 304 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U02KSE Notebooks 1000 series 164 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17WLE Notebooks 1000 series 246 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17WME Notebooks 1000 series 403 €

HP Active Care HP 3y NBD Onsite with Active Care DT SVC U17ZGE Desktops 36 €

HP Active Care HP 4y NBD Onsite with Active Care DT SVC U18H9E Desktops 50 €

HP Active Care HP 5y NBD Onsite with Active Care DT SVC U18HBE Desktops 71 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22K9E Desktop Workstations 40 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22KBE Desktop Workstations 61 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care WS SVC U22KCE Desktop Workstations 108 €

HP Active Care HP 3Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XBE Mobile Workstations 178 €

HP Active Care HP 4Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XCE Mobile Workstations 268 €

HP Active Care HP 5Y NBD Onsite with Active Care NB SVC U17XDE Mobile Workstations 375 €

Usługi serwisowe HP  |  Katalog Wrzesień 2021  | 
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HP DaaS
Czym jest HP DaaS?

HP DaaS to rozwiązanie składające się z komputerów, 

usług wsparcia (Care Pack), Proaktywnego Zarządzania

oraz opcjonalnego finansowania.

Więcej informacji na: https://www8.hp.com/pl/pl/services/daas.html

Jak zakupić i wdrożyć HP DaaS?

- Podobnie jak w projektach zawierających Care Packi, wycenę rozwiązania 

zawierającego komputery, Care Packi i Proaktywne Zarządzanie możesz uzyskać u 

swojego opiekuna lub korzystając z cenników promo HP. Zalecamy by zamawiana ilość 

urządzeń nie była mniejsza niż 20 szt.

- Wyceny finansowania całego projektu (urządzenia + Care Packi + Proaktywne 

Zarządzanie) można dokonać w firmie DLL

- Wstępnych wycen ofert finansowania firmy DLL można dokonać za pomocą aplikacji 

DLL Mobile, do pobrania na platformach AppStore i Google Play.

- Po zakupie Care Packi i Proaktywne Zarządzanie muszą zostać zarejestrowane, a dla 

klienta końcowego tworzone jest dedykowane konto na HP DaaS Portal.

Jakie są korzyści z implementacji rozwiązania HP DaaS?

- Rozwiązanie HP DaaS zwiększa produktywność i zadowolenie pracowników klienta, obniża koszty wsparcia IT i zwiększa poziom 

bezpieczeństwa IT w firmie.

- HP DaaS dla partnera daje możliwość zbudowania lojalności klienta (nawet do 5 lat trwania projektów DaaS),  daje możliwość powtarzalności 

biznesu oraz  zwiększa marżowość projektów.
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HP DaaS
HP DaaS i usługi Proaktywnego Zarządzania

Najczęściej kupowane usługi Proaktywnego Zarządzania w ramach rozwiązania HP DaaS, jak również, 

niezależni od rozwiązania DaaS, jako usługę dodatkową do usługi Care Pack:

HP DaaS PN do produktów HP Cena

HP 1 Year Proactive Insights Svc E-LTU UD4W3AAE All HP notebooks, desktops and workstations 23 €

HP 2 Year Proactive Insights Svc E-LTU UD4W4AAE All HP notebooks, desktops and workstations 46 €

HP 3 Year Proactive Insights Svc E-LTU UD4W5AAE All HP notebooks, desktops and workstations 69 €

HP 4 Year Proactive Insights Svc E-LTU UD4W6AAE All HP notebooks, desktops and workstations 91 €

HP 5 Year Proactive Insights Svc E-LTU UD4W7AAE All HP notebooks, desktops and workstations 115 €

Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.hp.com/us-en/services/proactive-insights.html

          |  Katalog Wrzesień 2021  |   Usługi serwisowe HP
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HP Care Pack oraz HP DaaS
Przykładowe ścieżki sprzedaży
Partner ma Klienta który dysponuje parkiem maszynowym 80 maszyn różnych vendorów. W chwili obecnej chce  
dokupić 20 maszyn HP.

Sprzedaż tradycyjna Sprzedaż przyszłości

• Partner sprzedaje sam HW 

• Partner uzyskuje jednorazową marżę  

na sprzęcie/HW 

• Współpraca Partnera z Klientem jest ograniczona  

do współpracy reaktywnej – coś się stało

• Partner sprzedaje sam HW + CP + Zarządzanie Proaktywne 

• Partner uzyskuje marżę na HW, na CP, na Proaktywnym Zarządzaniu 

sprzedaży i implementacji 

• Współpraca Partnera z Klientem ma charakter proaktywny, przewidujący 

przyszłe zdarzenia. Partner pełni rolę doradczą i dzięki widokowi na całą 

flotę urządzeń może jako pierwszy proponować wymianę urządzeń
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Kupno przez partnera sprzętu Konsumenckiego
Kupuje Partner dla Klienta końcowego (os. Fizycznej lub firmy)

- Sprzęt przyjechał uszkodzony - procedura DOA
Należy zwrócić sprzęt do sklepu, w którym został on zakupiony, lub poprzez dystrybucję.
Termin: maks. 30 dni od momentu wystawienia faktury/paragonu.

- Sprzęt się popsuł u klienta końcowego
W przypadku usterki, gdy zakupiony sprzęt jest objęty gwarancją i nie jest to usterka 
mechaniczna (wina Klienta np.), należy zgłosić usterkę poprzez infolinię HP.

Numer infolinii HP: +48 225 66 60 00

Kupno przez partnera sprzętu Biznesowego
Kupuje Partner dla Klienta końcowego (os. Fizycznej lub firmy)

- Sprzęt przyjechał uszkodzony - procedura DOA
Należy zwrócić sprzęt do sklepu, w którym został on zakupiony, lub poprzez dystrybucję.
Termin: maks. 30 dni od momentu wystawienia faktury/paragonu.

- Sprzęt się popsuł u klienta końcowego
W przypadku usterki, gdy zakupiony sprzęt jest objęty gwarancją i nie jest to usterka me-
chaniczna (wina Klienta np.), należy zgłosić usterkę poprzez infolinię HP lub udać się do 
jednego z autoryzowanych Panerów serwisowych HP.

Numer infolinii HP: +48 225 66 60 00
Lokalizator Centrum Serwisowego HP - https://support.hp.com/pl-pl/service-center

          |  Katalog Wrzesień 2021  |   Usługi serwisowe HP
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Tak jak w przypadku większości szefów firm, prawdopodobnie Tobie również udzieliła się 
niedawna gorączka w związku z przenoszeniem pracowników z biura do domu i (być może) z 
powrotem. Masz dużo na głowie – nadzorowanie aplikacji do zdalnego dostępu
 i wirtualnych spotkań, rozwiązywanie nowych problemów związanych z bezpieczeństwem i 
próbujesz poradzić sobie ze starzejącym się lub przestarzałym sprzętem komputerowym. Jak 
poprowadzisz swoich pracowników naprzód?

Strategie informatyczne pomagające 
pracownikom zachować elastyczność i 
koncentrację.

Usługi serwisowe HP
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W podsumowaniu ostatniego badania przeprowadzonego przez Harvard Business Review, w którym 
przebadano zróżnicowaną grupę pracowników zdalnych z całych Stanów Zjednoczonych, autorzy 
stwierdzili:

Pomaganie pracownikom w „  budowaniu mięśni zarówno pracy w domu, jak i pracy w biurze” oraz 
„dzielenie się realiami – zaletami i wadami każdego z nich... pozwoli organizacjom wykorzystać ten 
wyjątkowy okres do przeprowadzenia eksperymentów, aby dowiedzieć się, co działa dla nich najlepiej 
i pozostawi je lepiej
przygotowanymi – nie tylko pod względem kosztów nieruchomości na pracownika, lecz także pod 
względem wydajności pracowników – na wszystko, co przyniesie przyszłość rynku pracy   ”2

Wspieraj swoich ludzi – wszędzie tam, gdzie jest wykonywana praca.

Chociaż niektóre organizacje rozważają 
pomysł przejścia na całkowicie zdalną pracę,
 większość z nich rozważa podejście 
mieszane. Hybrydowe miejsce pracy to 

szansa na zwiększenie produktywności i 
satysfakcji Twoich pracowników poprzez 
możliwość pracy na miejscu lub zdalnie.

Według ITDM, po 2020 roku 
49% pracowników 
będzie pracować w trybie zdalnym 

przynajmniej przez część czasu.1
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To prawda, że starszy sprzęt i systemy operacyjne są 
bardziej podatne na ataki, ponieważ im dłużej dana 
technologia jest na rynku, tym więcej czasu hakerzy 
mieli na znalezienie sposobów na jej złamanie. 
Ponadto starsze zabezpieczenia zostały opracowane 
bardziej pod kątem oprogramowania, a stary sprzęt 
może nie obsługiwać aktualizacji, które chronią przed 
najnowszymi zagrożeniami. 

Ta luka nie stanowi zagrożenia dla pojedynczego 
komputera, ale dla całej sieci. Dlatego tak ważne jest, 
aby upewnić się, że urządzenia są w stanie wykrywać 
zagrożenia i im zapobiegać oraz szybko odzyskać 
sprawność w przypadku wykrycia naruszenia.

Zwiększenie bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania układowego.

Warto rozważyć następującą kwestię: 

Zwiększenie bezpieczeństwa sprzętu i 
oprogramowania układowego. Co byś zrobił, gdyby 
atak na zabezpieczenia miał tak niszczycielską siłę, 
że wymagałby od Twojego zespołu ręcznego 
odtworzenia zawartości wszystkich komputerów we 
flocie? Tak się niestety zdarzało. 3

Nieustanna czujność jest obecnie niezbędna do walki 
z oszałamiającym wzrostem zagrożeń 
bezpieczeństwa, w tym ze wzrostem 
wyrafinowanego złośliwego oprogramowania, które 
wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak 
uczenie maszynowe, oraz z możliwością 
niebezpiecznych ataków na oprogramowanie 
układowe. Zamiast polegać wyłącznie na 
oprogramowaniu innych firm, potrzeba 
podstawowej ochrony w systemie operacyjnym, aby 
pomóc w tej walce.
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Zyskaj to, co najlepsze w systemie Windows 10 Pro
0 
Windows 10 Pro oferuje proste, elastyczne zarządzanie i potężną ochronę, której możesz zaufać. 
Jednak używanie systemu Windows 10 na sprzęcie starszym niż czteroletni wiąże się z ograniczeniami, na przykład:

Ułatw wirtualną współpracę i 
uczyń ją bardziej produktywną
Wirtualna współpraca zyskiwała popularność już przed 
tym rokiem, a teraz udowodniła, że jest
 kluczowym narzędziem biznesowym, które utrzymuje 
kontakt między ludźmi, gdy nie mogą spotykać się twarzą 
w twarz.

Według badania Global Work-from-Home Experience 
Survey 2020, po samodyscyplinie, drugim najważniejszym 
czynnikiem decydującym o sukcesie pracy w domu jest 
współpraca zdalna o wysokiej jakości. 4

Brak wsparcia dla nowych aktualizacji zabezpieczeń: 
Bez aktualizacji przestarzałe urządzenia są narażone 
na ataki i mogą zagrozić Twoim danym i sieci..

Brak możliwości zarządzania: Starsze urządzenia nie 
korzystają z funkcji zdalnego zarządzania, które 
zapewnia system Windows 10 Pro i platforma Intel® 
vPro®, które upraszczają bezpieczeństwo 
pracowników po obu stronach zapory.

Brak możliwości pełnego wykorzystania 
funkcji pracy zdalnej, takich jak Microsoft 
Teams.

Ponadto naprawy komputerów starszych 
niż czteroletnie mogą kosztować 1,5 raza 
więcej niż koszty konserwacji   5,6.

Pomóż ludziom łączyć się i 
współpracować za pomocą 
odpowiednich technologii: 
• Wydajność, szybkość i moc umożliwiająca zdalne i 

nieprzerwane udostępnianie dużych plików i złożonych 
pomysłów

• Łatwe w użyciu narzędzia do spotkań i współpracy w trybie 
zdalnym w systemach i aplikacjach do zarządzania 
przepływem danych

• Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i wyraźny, czysty 
dźwięk

• Funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych, takie jak długa 
żywotność baterii i szybkie jej ładowanie
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Rozwijaj swoją firmę jeszcze szybciej.

Dziś pracę można wykonywać wszędzie, a teraz Twoja firma może rozwijać się szybciej dzięki wyjątkowemu systemowi Windows 10 
Pro na komputerach przenośnych HP Elite wyposażonych w procesory Intel® vPro®.

HP oferuje najbardziej bezpieczne i łatwe w zarządzaniu komputery PC na świecie.(7) Komputery przenośne HP Elite są przystosowane 
do współczesnych wyzwań – mają sprzętowo wzmocnione funkcje zabezpieczeń oraz warstwy ochrony w obrębie systemu 
operacyjnego, aby zapobiegać zagrożeniom w sposób prewencyjny i szybko odzyskać sprawność w razie wykrycia naruszenia. Smukłe 
i lekkie komputery przenośne Elite oferują zaawansowane funkcje, takie jak bezpieczne, szerokokątne kamery internetowe, 
wzmocnione funkcje bezpieczeństwa, takie jak samoregenerujący się BIOS, łączność 5G i 4G LTE, dźwięk 
Bang & Olufsen, technologia redukcji szumów od HP, a także moc i wydajność dla zapewnienia płynnej współpracy wirtualnej. Wraz z 
systemem Windows 10 Pro i platformą Intel® vPro® uzyskujesz najnowsze oprogramowanie i nieszablonowe funkcje zabezpieczeń 
sprzętowych, które pomagają chronić Twoje urządzenia i Twoją firmę.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są 
określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi 
produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne ani 
redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

HP EliteBook 800 Serii HP EliteDesk 800 AiO HP EliteBook 1000 Serii

Źródła: 

1 Badania własne firmy HP w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, 2020 r. 
2 Harvard Business Review, The Implications of Working Without An Office, 15 lipca 2020 https://hbr.org/2020/07/the-implications-of-working-without-an-office 
3 PCMag, https://www.pcmag.com/news/petya-ransomware-what-you-need-to-know, 28 czerwca 2017. 
4 Iometrics and Global Workplace Analytics, Global Work-from-Home Experience Survey, https://globalworkplaceanalytics.com/wp-content/uploads/edd/2020/05/Global-Work-from-Home-Experience-Survey-Report-FINAL.pdf, 
2020. 
4 The Verge, Microsoft thinks Coronavirus will forever change the way we work and learn, https://www.theverge.com/2020/4/9/21214314/microsoft-teams-usage-coronavirus-pandemic-work-habit-change, 9 kwietnia 2020. 
5 Techaisle, New research uncovers impact of owning an old PC on SMBs in Asia Pacific, https://news.microsoft.com/apac/2018/10/03/new-research-uncovers-impact-of-
ohttps://news.microsoft.com/apac/2018/10/03/new-research-uncovers-impact-of-owning-an-old-pc-on-smbs-in-asia-pacificwning-an-old-pc-on-smbs-in-asia-pacific, 3 października 2018. 
6 Opisane scenariusze zmniejszania kosztów mają stanowić przykłady tego, jak dany produkt firmy Intel, w określonych okolicznościach i konfiguracjach, może wpłynąć na przyszłe koszty i zapewnić oszczędności. Okoliczności będą się 
różnić. Firma Intel nie gwarantuje żadnych kosztów ani redukcji kosztów. 
7 Na bazie unikatowych i kompleksowych funkcji zabezpieczeń HP (niewymagających ponoszenia dodatkowych kosztów) oraz opcji zarządzania zestawu HP Manageability Integration Kit w obrębie komputerów stacjonarnych, w tym 
podzespołów, systemu BIOS i oprogramowania przy użyciu menedżera konfiguracji Microsoft System Center Configuration Manager w komputerach HP Elite z systemem Windows i procesorem Intel® 8. lub nowszej generacji; a także 
w komputerach HP ProDesk 600 G6 z procesorem Intel® 10. lub nowszej generacji. 



LOJALNOŚĆ 
POPŁACA!

Zasady promocji:

Promocja trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku lub do wyczerpania zapasów lub do wyczerpania puli nagród.
Promocją objęte są zakupy produktów: wszystkie licencje Microsoft OEM/FPP/ i ESD.
Za zakupy produktów objętych promocją spełniających warunki poniższych Kategorii - Partner ma możliwość uzyskania rabatu na 
określoną kwotę. Zakupy muszą być dokonane podczas trwania promocji.

Im częściej produkty Microsoft 
kupujesz, lepszą cenę zyskujesz!



Kategoria 1

Jeden Uczestnik w ramach Sprzedaży premiowej może otrzymać 
nagrodę o łącznej wartości maksymalnie 2650 PLN.

Z promocji wyłączeni są Partnerzy z grupy Retail.

Zakupy w cenach specjalnych mogą być wyłączone z promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo w zakresie zmiany warunków 
oraz czasu trwania promocji.

Uczestnik, który w okresie trwania Sprzedaży 
premiowej zakupi Towary w każdym miesiącu 
trwania Sprzedaży premiowej na kwotę 
minimum 800 PLN netto zostanie nagrodzony 
rabatem w wysokości:

Jeżeli w trakcie trwania Sprzedaży premiowej 
Uczestnik w danym miesiącu dokona zakupów na 
kwotę mniejszą niż 800 PLN netto, wartość rabatu 
zacznie naliczać się od nowa.

Przykładowo: Jeśli Uczestnik dokona zakupów na 
kwotę powyżej 800 PLN netto w pierwszym, 
drugim, czwartym, piątym i szóstym miesiącu, 
otrzyma rabat wysokości: 50 PLN za pierwszy 
miesiąc, 70 PLN za drugi miesiąc, 50 PLN za 
czwarty miesiąc, 70 PLN za piąty miesiąc oraz 
90 PLN na szósty miesiąc.

Jeżeli w trakcie trwania Sprzedaży premiowej 
Uczestnik w danym miesiącu dokona zakupów na 
kwotę mniejszą niż 4000 PLN netto, wartość rabatu 
zacznie naliczać się od nowa.

Przykładowo: Jeśli Uczestnik dokona zakupów na 
kwotę powyżej 4000 PLN netto w pierwszym, 
drugim, czwartym, piątym i szóstym miesiącu, 
otrzyma rabat wysokości: 150 PLN za pierwszy 
miesiąc, 300 PLN za drugi miesiąc, 150 PLN za 
czwarty miesiąc, 300 PLN za piąty miesiąc oraz 
400 PLN na szósty miesiąc.

za zakupy w pierwszym miesiącu

za zakupy w drugim miesiącu

za zakupy w trzecim miesiącu

za zakupy w czwartym miesiącu

za zakupy w piątym miesiącu

za zakupy w szóstym miesiącu

50 PLN

70 PLN

90 PLN

100 PLN

120 PLN

150 PLN

za zakupy w pierwszym miesiącu

za zakupy w drugim miesiącu

za zakupy w trzecim miesiącu

za zakupy w czwartym miesiącu

za zakupy w piątym miesiącu

za zakupy w szóstym miesiącu

150 PLN

300 PLN

400 PLN

500 PLN

600 PLN

700 PLN

Kategoria 2
Uczestnik, który w okresie trwania Sprzedaży 
premiowej zakupi Towary w każdym miesiącu 
trwania Sprzedaży premiowej na kwotę 
minimum 4000 PLN netto zostanie nagrodzony 
rabatem w wysokości:



Rób więcej dzięki rozwiązaniom Microsoft
Każda subskrypcja Microsoft 365 Business Standard zapewnia 
dostęp do wersji premium znanych i lubianych aplikacji 
Microsoft — Word, Excel, PowerPoint i Outlook — a także do 
programów Publisher1, Access1 i SharePoint Online. 
Uzyskasz także dostęp do usługi Microsoft Teams, 
która umożliwia efektywną współpracę, planowanie spotkań, 
rozmawianie, organizowanie konferencji i udostępnianie plików 
— krótko mówiąc, pomaga działać wydajniej.

Dodatkowo Microsoft 365 Business Standard zawiera produkty 
zaprojektowane specjalnie na potrzeby małych i średnich firm. 
Na przykład internetowa usługa Microsoft Bookings razem
z aplikacją mobilną znacznie ułatwi planowanie spotkań
i zarządzanie nimi zarówno firmie, jak i klientom. Z kolei usługa 
Exchange Online pozwoli na bezproblemową synchronizacje 
działań na wszystkich platformach.

*Publisher i Access dostępne tylko na komputery PC.

Microsoft 365 
Business Standard
Full Packaged Product (FPP)

Prowadź swoją firmę w swoim stylu, dokładnie 
tak, jak chcesz, używając aplikacji, które pomogą 
Ci w zarządzaniu. 

Klient szuka bezpiecznego narzędzia do pracy zdalnej

Sposobu na przechowywanie firmowych dokumentów z łatwym dostępem
z każdego miejsca 

Zależy mu na zgodności z RODO

Chce backupu danych w razie  problemów 

Potrzebuje licencji przypisanej do użytkownika, a nie do urządzenia

Oczekuje usług i programów umożliwiających łączenie się i dostęp do 
zasobów ze smartfonu czy tabletu

Twój klient zamawia komputery pamiętaj o rabatach na Office Home& Business 2019 
oraz Microsoft 365 Business Premium

Zaproponuj Microsoft 365 Business Premium

Jedno rozwiązanie
do pracy zdalnej

Warto pamiętać!
Jedna licencja do użytku komercyjnego na wszystkie urządzenia 
jednego pracownika

Subskrypcja na rok zawierająca programy, usługi i aplikacje 
biznesowe 

Zawsze aktualne wersje, aktualizacje minimum raz w miesiącu

Zawiera klasyczne programy Office w wersji Premium 

1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive na pracownika 
z zaawansowanymi zabezpieczeniami i zgodnością z RODO

Usługi korporacyjne Email hosting z 50 GB skrzynką mailową
oraz ze spersonalizowanym adresem domeny

Microsoft Teams - Wspólna praca na dokumentach i spotkania
w ramach grup roboczych nawet dla 5000 osób 

Microsoft Bookings - firmowy kalendarz rezerwacyjny dla klientów                                                             

24/7 wsparcie Microsoft, telefoniczne i internetowe
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Windows Autopilot
Samodzielne konfigurowanie w mgnieniu oka

Rozwiązanie Windows Autopilot umożliwia 
szybką i łatwą konfigurację urządzeń z 
systemem Windows za pomocą kilku kliknięć.



Firmy potrzebują nowoczesnych narzędzi, aby zwiększyć bezpieczeństwo, uprościć obsługę 
informatyczną i wspierać pracowników zdalnych.

Wyzwania stojące przed współczesnym  
miejscem pracy

Tak proste, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Windows Autopilot
Rozpakuj. Zaloguj się. Wystartuj.

Ochrona 
Twoich danych

firm SMB traci 
wrażliwe informacje

69%

1 PRNewswire

Zmniejszenie 
wydatków na informatykę

$6B

2 Techaisle

wyniosły wydatki na IT 
w firmach SMB na całym 

świecie w roku 2019

Wspieranie potrzeb 
pracowników

91%

3 Workfront

pracowników pragnie 
nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych

Proste wdrażanie 
urządzeń

Uproszczone zarządzanie 
urządzeniami

Większa satysfakcja
pracowników

Gotowe solidne 
zabezpieczenia



Szybko przygotuj swoje zespoły do pracy, 
zmniejszając złożoność konfigurowania 
nowych urządzeń.

Uprość 
wdrożenia

Przyspiesz swoją cyfrową transformację dzięki 
scentralizowanemu zarządzaniu urządzeniami 
opartemu na chmurze

Zarządzaj
urządzeniami

Brak 
konieczności 
bezpośredniego 
kontaktu z IT

Konfigurowanie 
z dowolnego 
miejsca

Ponowne 
wykorzystanie 
istniejących urządzeń

Możliwość 
przeprowadzania 
zdalnych napraw

Szybkie 
resetowanie 
urządzeń

Optymalizacja 
pod kątem 
Microsoft 365

25 minut 
do zaledwie kilku

sekund

Dzięki narzędziu Autopilot 
proces konfigurowania 
i udostępniania urządzeń 
nowym pracownikom 
i innym osobom skraca się z 

5 Forrester



Chroń informacje na urządzeniach przy 
pomocy zaawansowanych funkcji 
zabezpieczeń.

Zwiększ
bezpieczeństwo

Przyspiesz swoją cyfrową transformację dzięki 
opartemu na chmurze, centralnemu 
zarządzaniu urządzeniami.

Zwiększ 
satysfakcję  
pracowników

Zdalne 
blokowanie 
urządzeń

Pełna zgodność 
z wymogami

Personalizacja 
parametrów 
szyfrowania

mniejsza liczba przypadkow 
naruszeń bezpieczeństwa 
na urządzeniach z systemem 
Windows 10 7

33%

7 Forrester

Konfiguracja 
urządzeń 
w kilka minut

Szybki dostęp do 
spersonalizowanych 
aplikacji

Nowoczesna 
technologia

„Skróciliśmy czas 
konfiguracji urządzeń 
dla użytkowników o 90%"

90%
S E A N  M A C D O N A L D
Principal Group Program Manager, 
Microsoft CSEO



Konfigurowanie urządzeń pod kątem 
dostosowania do obecnych metod pracy

Liczba osób pragnących 
nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych PRACOWNIKÓW2

9 10Z

Pracownicy z dużym 
poczuciem autonomii są 
bardziej zaangażowani i

25 MINUT
teraz zredukowano do kilku

sekund

Dzięki wykorzystaniu narzędzia 
Autopilot proces konfigurowania 
i udostępniania urządzeń nowym 
pracownikom i innym osobom 
został radykalnie skrócony 3

3x
CZĘŚCIEJ

wykonują świetną pracę4



dzięki rozwiązaniu Windows Autopilot

Produktywność + Wydajność

są gotowi do działania 
w ciągu kilku minut

Pracownicy
mogą poświęcać czas 
na pilniejsze sprawy.

Administratorzy IT

1(Gallup) https://www.gallup.com/workplace/247391/fixable-problem-costs-businesses-trillion.aspx
2(Workfront) https://www.workfront.com/campaigns/state-of-work
3(Forrester)  https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/The_Total_Economic_Impact_of_Microsoft_365_Surface_Devices_Final.pdf
4(O.C. Tanner)  https://www.octanner.com/content/dam/oc-tanner/documents/white-papers/2019/INT-GCR2020-12.pdf

Uzyskaj nowoczesne narzędzia 
dla nowoczesnych pracowników.

Windows Autopilot zapewnia szybszy i łatwiejszy sposób wdrażania nowych urządzeń. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: Odnośnik do naszej strony internetowej



Nowoczesna sala konferencyjna 
z Microsoft Teams Rooms

Współpracuj efektywnie w ramach zespołu, 
jakbyś był w tym samym miejscu dzięki 
Microsoft Teams Rooms

W jaki sposób Microsoft Teams umożliwia łatwiejsze 
połączenia i efektywną współpracę ?

1

Unowocześnij miejsca spotkań
Dziel się wiedzą i komunikuj bez 
żadnych problemów

Zamieniaj dowolną 
przestrzeń w miejsce spotkań 
z Microsoft Teams

Łatwe do wdrożenia i proste 
w zarządzaniu

Możesz jednym dotknięciem połączyć 
współpracowników, dodać nowych 
uczestników spotkania, czy porozmawiać 
twarzą w twarz. Microsoft Teams Rooms 
umożliwia Ci łatwe zarządzanie 
środowiskiem sprzętowym audio i video.

Połączenie jednym kliknięciem 

Rozpocznij Swoje spotkanie punktualnie, używając 
jednego przycisku dołącz. 2 Bezpieczne uczestnictwo

Czuj się bezpiecznie wiedząc, że Twoje spotkanie 
posiada zabezpieczenia klasy korporacyjnej.

3 Prezentowanie treści i dzielenie się doku-
mentami 
Usprawnij współpracę dzieląc się natychmiast 
informacjami ze wszystkimi uczestnikami spotkania, 
także tymi zdalnymi. 

Pracuj z łatwością na współdzielonych plikach oraz 
wirtualnej tablicy.

4 Rozpoznawanie zbliżeniowe

Szybko zlokalizuj na swoim urządzeniu i dodaj do 
spotkania pobliski, dostępny pokój.

5 Inteligentna kamera 

Zdalni uczestnicy mogą teraz widzieć całą tablicę 
nawet podczas zapisywania na niej notatek. 

Widok przez prowadzącego zapewnia dedykowana 
kamera treści wparta przez SI oraz inteligentny 
system przechwytywania obrazu.

Współpracuj wygodnie z dowolnego 
miejsca, od biura po dużą salę 
konferencyjną. Dzięki elastyczności 
Microsoft Teams Rooms możesz też 
dodawać do spotkania każdego uczestnika 
niezależnie od miejsca w którym przebywa 
i urządzenia którego używa.

Windows 10 sprawia, że Microsoft Teams 
Rooms oferują bezpieczeństwo klasy 
korporacyjnej, zgodność z politykami firmy 
i łatwość zarządzania. Możesz szybko 
utworzyć wirtualne miejsce spotkań, 
ponieważ Teams jest kompatybilne 
z dostępnymi wyświetlaczami i projektorami.

Microsoft Teams 
centrum pracy zespołowej w Microsoft 365.



(1) 2017 US IT Leasing and Financing Survey, IDC

(2) 2017 US IT Leasing and Financing Survey, IDC

(3) Market Guide for IT Asset Disposition, Gartner, 2018

(4) IT Procurement Trends and Consumption Models Survey, IDC, 2019

(5) IT Procurement Trends and Consumption Models Survey, IDC, 2019
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Krótka prezentacja – sprzedaż produktów HP
Czy zgodziłbyś się zapłacić swoim pracownikom z góry trzyletnie wynagrodzenie? 
Zapewne nie. Dlaczego więc postępować podobnie w przypadku urządzeń? 
Uzależnij koszty od zysków!

HP Integrated Financial Solutions oferuje Twoim partnerom i klientom dostęp do 
elastycznych opcji płatności. Pozwalają one przyspieszyć cykl sprzedaży, eliminują 
ograniczenia budżetowe klientów i umożliwiają połączenie płatności za usługi, sprzęt 
i oprogramowanie w jeden prosty i przewidywalny pakiet. Nasze cyfrowe narzędzia 
pozwalają szybko i sprawnie zarządzać transakcjami.

Leasing to najprostsza oferta, jaką możesz przedstawić klientom, umożliwiająca 
rozłożenie ustalonych płatności w czasie. W ten sposób pozyskasz klientów HP na 
czas trwania umowy, jednocześnie eliminując dostęp konkurencji do nich.

Jak rozpocząć rozmowy z partnerami
1	 Dostępność	różnych	opcji	płatności:	ponad 68% klientów firmowych uważa, że aspekt 

ten ma duży wpływ na wybór partnera

2	 Produktywność: zapewnienie pracownikom dostępu do najnowszych technologii, 
swoboda działalności i mniejsze ryzyko związane z wartością sprzętu to główne 
argumenty przemawiające za leasingiem

3	 Bezpieczeństwo	i	zarządzanie	urządzeniami:	jak zutylizujesz urządzenia i zadbasz o 
bezpieczeństwo wszelkich danych w świecie, w którym do 2020 r. w użyciu znajdzie się już 
20 mld urządzeń Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT)?

4	 Modele	użytkowania: zmniejszenie nakładów pracy personelu informatycznego i 
częstsze wymiany urządzeń to główne powody, dla których przedsiębiorstwa wybierają 
elastyczny model użytkowania

5	 Zrównoważony	rozwój:	50,8% organizacji nawiązuje współpracę partnerską z firmami lub 
nabywa produkty od firm, które deklarują przywiązanie do zrównoważonego rozwoju

Co zyskujesz dzięki HP 
Integrated Financial 
Solutions?
• Cyfrowe narzędzia dostępne w trybie 

24/7, które oferują szybkie wyceny, 
decyzje kredytowe i płatności — 
łatwa obsługa przez partnerów

• Informacje o ofertach zapewniające 
kontrolę nad klientem i elastyczne 
opcje rozbudowy — pomoc w 
zawieraniu dodatkowych transakcji!

• Klienci oczekują się przewidywalnych 
modeli kosztowych

• Proaktywne wsparcie w relacjach z 
partnerami i w procesie zarządzania 
transakcjami— pomoc ekspertów

• Program realizowany pod marką HP, 
zgodny ze strategią firmy

• Możliwość łatwego łączenia usług, 
sprzętu i oprogramowania w celu 
tworzenia rozwiązań As A Service lub 
subskrypcyjnych

• Zmniejszenie kosztów nabycia i 
wdrożenia produktów po stronie 
klientów

• Przyspieszenie płatności dla 
partnerów i poprawa poziomu 
zadowolenia klientów

Materiał	poufny	HP	Integrated	Financial	Solutions.	Wyłącznie	do	użytku	wewnętrznego.

Zapewnienie klientom dostępu 
do najnowszych technologii HP

Połączenie szybkich decyzji 
kredytowych i płatności

Zarządzanie cyklem 
eksploatacji aktywów klientów



Jak zaoferować inne opcje płatności?

Oferujemy kompletne rozwiązanie odpowiadające zapotrzebowaniu Twoich klientów  
na usługi, sprzęt i oprogramowanie. Bazuje ono na stosunku umownym i upraszcza  
proces ewentualnej zmiany warunków. Wczesne zaangażowanie w cykl sprzedaży  
pozwoli Ci zmaksymalizować wartość transakcji, poprawić przepływ gotówkowy partnerów  
i zwiększyć poziom zadowolenia klientów.

1 Korzystaj z narzędzi cyfrowych w celu uzyskiwania pozytywnych decyzji kredytowych — 
brak opóźnień transakcji

2 Stwórz rozwiązanie dla klienta obejmujące usługi, sprzęt i oprogramowanie —  
zwiększ wartość transakcji

3 Szybka płatność na rzecz partnera, tuż po dostarczeniu zestawu —  
szybka wypłata prowizji

4 Kontrola nad klientem na koniec okresu umowy dzięki współdzielonym danym –  
łatwe pozyskiwanie nowych transakcji

© Copyright 2020 HP Integrated Financial Solutions

Konkurencja w tym kanale sprzedaży

Zakup	gotówkowy	czy	rozłożenie	płatności
• Choć zakupy gotówkowe nie wymagają dodatkowych zatwierdzeń 

w budżecie, każdy klient dokonujący takiego zakupu to utracona 
szansa zwiększenia wartości sprzedaży

• Rozłożenie płatności może okazać się dla klienta tańsze niż 
zakup gotówkowy

• Skorzystaj z HP Integrated Financial Solutions, aby zachować 
kontrolę nad klientem i zaproponować atrakcyjną propozycję 
ulepszenia technologii przy tym samym koszcie miesięcznym

• Przeciwdziałanie starzeniu się technologii i poprawa zadowolenia 
pracowników dzięki zapewnieniu najnowszych narzędzi cyfrowych

• Szybkie płatności dla partnerów

Inne	firmy	udzielające	finansowania
• Przy ocenie ofert innych firm udzielających finansowania, 

usługi HP Integrated Financial Solutions należy postrzegać 
jako produkt marki HP, który stworzono w celu zapewnienia 
partnerom najlepszej wartości oraz poprawy zadowolenia klientów 
korzystających z usług i produktów HP.

• Współpraca partnerska zapewni Tobie i Twoim sprzedawcom 
dostęp do danych wszystkich klientów. Umożliwi też realizację 
wspólnego podejścia do zdobywania nowych klientów dzięki 
elastyczności na koniec okresu umowy.

Dlaczego HP Integrated Financial Solutions 
wygrywa z konkurencją?
• Program realizowany pod marką HP, obejmujący oferty 

odpowiadające strategii HP

• Partnerskie podejście obejmujące jasno określony system 
kwotowania oraz sprawozdania pozwalające partnerom 
zmaksymalizować szanse rozbudowy kontraktów i 
utrzymania klientów

• Cyfrowe narzędzia skracające cykl sprzedaży i upraszczające 
proces zawarcia umowy

• Możliwość i gotowość do sfinansowania transakcji każdej wielkości

• Specjalne zasoby umożliwiające udzielenie zdalnego wsparcia 
zespołowi sprzedaży przy wszystkich transakcjach

• Możliwość skupienia się na całym cyklu eksploatacji aktywów, 
przeniesienie uwagi z ceny na wartość oraz zaoferowanie 
możliwości jednej płatności za usługi, sprzęt i oprogramowanie

• Elastyczne rozwiązania dla klientów również na sprzęt 
firm trzecich

Co dalej?
1 Skontaktuj się z przedstawicielem HP Integrated Financial Solutions

2 Umów się na spotkanie z HP Integrated Financial Solutions i swoim partnerem, aby poznać i zrozumieć jego potrzeby 

3 Już dziś zacznij uwzględniać nowe opcje finansowania we wszystkich wycenach rozwiązań HP

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości finansowania, prosimy o kontakt:

W aplikacji sprzedażowej znaleźć można pełną listę osób do kontaktu:
https://practical-users-auide.appvourself.net

Materiał	poufny	HP	Integrated	Financial	Solutions.	Wyłącznie	do	użytku	wewnętrznego.

Imię i nazwisko 
Nr telefonu służbowego: +00 0000 0000 
Nr telefonu komórkowego: +00 0000 0000 
name@dllgroup.com 

Jak zaoferować inne opcje płatności?

Oferujemy kompletne rozwiązanie odpowiadające zapotrzebowaniu Twoich klientów  
na usługi, sprzęt i oprogramowanie. Bazuje ono na stosunku umownym i upraszcza  
proces ewentualnej zmiany warunków. Wczesne zaangażowanie w cykl sprzedaży  
pozwoli Ci zmaksymalizować wartość transakcji, poprawić przepływ gotówkowy partnerów  
i zwiększyć poziom zadowolenia klientów.

1 Korzystaj z narzędzi cyfrowych w celu uzyskiwania pozytywnych decyzji kredytowych — 
brak opóźnień transakcji

2 Stwórz rozwiązanie dla klienta obejmujące usługi, sprzęt i oprogramowanie —  
zwiększ wartość transakcji

3 Szybka płatność na rzecz partnera, tuż po dostarczeniu zestawu —  
szybka wypłata prowizji

4 Kontrola nad klientem na koniec okresu umowy dzięki współdzielonym danym –  
łatwe pozyskiwanie nowych transakcji

© Copyright 2020 HP Integrated Financial Solutions

Konkurencja w tym kanale sprzedaży

Zakup	gotówkowy	czy	rozłożenie	płatności
• Choć zakupy gotówkowe nie wymagają dodatkowych zatwierdzeń 

w budżecie, każdy klient dokonujący takiego zakupu to utracona 
szansa zwiększenia wartości sprzedaży

• Rozłożenie płatności może okazać się dla klienta tańsze niż 
zakup gotówkowy

• Skorzystaj z HP Integrated Financial Solutions, aby zachować 
kontrolę nad klientem i zaproponować atrakcyjną propozycję 
ulepszenia technologii przy tym samym koszcie miesięcznym

• Przeciwdziałanie starzeniu się technologii i poprawa zadowolenia 
pracowników dzięki zapewnieniu najnowszych narzędzi cyfrowych

• Szybkie płatności dla partnerów

Inne	firmy	udzielające	finansowania
• Przy ocenie ofert innych firm udzielających finansowania, 

usługi HP Integrated Financial Solutions należy postrzegać 
jako produkt marki HP, który stworzono w celu zapewnienia 
partnerom najlepszej wartości oraz poprawy zadowolenia klientów 
korzystających z usług i produktów HP.

• Współpraca partnerska zapewni Tobie i Twoim sprzedawcom 
dostęp do danych wszystkich klientów. Umożliwi też realizację 
wspólnego podejścia do zdobywania nowych klientów dzięki 
elastyczności na koniec okresu umowy.

Dlaczego HP Integrated Financial Solutions 
wygrywa z konkurencją?
• Program realizowany pod marką HP, obejmujący oferty 

odpowiadające strategii HP

• Partnerskie podejście obejmujące jasno określony system 
kwotowania oraz sprawozdania pozwalające partnerom 
zmaksymalizować szanse rozbudowy kontraktów i 
utrzymania klientów

• Cyfrowe narzędzia skracające cykl sprzedaży i upraszczające 
proces zawarcia umowy

• Możliwość i gotowość do sfinansowania transakcji każdej wielkości

• Specjalne zasoby umożliwiające udzielenie zdalnego wsparcia 
zespołowi sprzedaży przy wszystkich transakcjach

• Możliwość skupienia się na całym cyklu eksploatacji aktywów, 
przeniesienie uwagi z ceny na wartość oraz zaoferowanie 
możliwości jednej płatności za usługi, sprzęt i oprogramowanie

• Elastyczne rozwiązania dla klientów również na sprzęt 
firm trzecich

Co dalej?
1 Skontaktuj się z przedstawicielem HP Integrated Financial Solutions

2 Umów się na spotkanie z HP Integrated Financial Solutions i swoim partnerem, aby poznać i zrozumieć jego potrzeby 

3 Już dziś zacznij uwzględniać nowe opcje finansowania we wszystkich wycenach rozwiązań HP

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości finansowania, prosimy o kontakt:

W aplikacji sprzedażowej znaleźć można pełną listę osób do kontaktu:
https://practical-users-auide.appvourself.net

Materiał	poufny	HP	Integrated	Financial	Solutions.	Wyłącznie	do	użytku	wewnętrznego.

Imię i nazwisko 
Nr telefonu służbowego: +00 0000 0000 
Nr telefonu komórkowego: +00 0000 0000 
name@dllgroup.com 



51

Przydatne informacje, Kontakt do Dystrybutorów HP, Szkolenia

Krótki przewodnik po usługach HP Care

Krótki przewodnik po usługach HP Care    |  Katalog Wrzesień 2021  | 

Skrót/nazwa Opis

1/1/0 Zakres usługi lub gwarancji: 1 rok na części, 1 rok na robociznę. 
Nie obejmuje świadczenia usług na miejscu.

3/3/0 Zakres usługi lub gwarancji: 3 rok na części, 3 rok na robociznę. 
Nie obejmuje świadczenia usług na miejscu.

1/1/1 Zakres usługi lub gwarancji: 1 rok na części, 1 rok na robociznę. 1 rok serwisu 
na miejscu.

3/3/3 Zakres usługi lub gwarancji: 3 rok na części, 3 rok na robociznę. 3 rok serwisu 
na miejscu.

13x5 Usługa jest dostępna przez 13 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu, 
z wyjątkiem dni wolnych od pracy w HP.

13x7 Usługa jest dostępna przez 13 godzin na dobę, siedem dni w tygodniu, 
również w dniach wolnych od pracy w HP.

Pomoc telefoniczna dotycząca 
oprogramowania, reakcja w ciągu 
2 godzin

Po zarejestrowaniu problemu dotyczącego oprogramowania przedstawiciel HP 
odpowie na zgłoszenie w ciągu dwóch godzin. Więcej informacji można znaleźć 
w broszurze produktowej.

24x7 Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli, 
z uwzględnieniem dni wolnych od pracy w HP.

Reakcja w ciągu 4 godzin HP dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zareagować na zgłoszenie 
serwisowe (w formie serwisowania na miejscu lub wymiany sprzętu) w ciągu 
4 godzin od jego otrzymania i potwierdzenia jego przyjęcia.
Więcej informacji można znaleźć w broszurze produktowej.

9x5 Usługa jest dostępna przez 9 godzin na dobę, pięć dni w tygodniu, z wyjątkiem dni 
wolnych od pracy w HP.

Absolute DDS Usługa Absolute® DDS, znana poprzednio pod nazwą Absolute Computrace®, to 
adaptacyjne rozwiązanie typu Care Pack. Zapewnia stałe połączenie ze wszystkimi 
komputerowymi urządzeniami końcowymi i zawartymi na nich danymi. Oznacza 
to, że Klient ma zawsze nad nimi pełną kontrolę, nawet wówczas, gdy urządzenie 
zostanie odłączone od sieci lub znajdzie się w rękach nieupoważnionego 
użytkownika. Dzięki połączeniu z każdym urządzeniem dostępne są informacje 
niezbędne do dokonania oceny ryzyka i zastosowania środków bezpieczeństwa 
odpowiednich dla danego scenariusza.

Ochrona przed przypadkowym 
uszkodzeniem (ADP)

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pozwala Klientowi uniknąć 
bieżących kosztów związanych z naprawami lub wymianą, spowodowanych 
zdarzeniami takimi jak zalanie cieczą, upadek lub przepięcia w sieci elektrycznej. 
Szczegółowe informacje o zakresie usługi zawiera odpowiednia broszura 
produktowa.

Menedżer ds. pomocy technicznej 
(ASM)

Menedżer ds. pomocy technicznej to pracownik przypisany do Klienta. 
Współpracuje z Klientem, starając się zrozumieć jego specyficzne potrzeby
 i odpowiednio do nich dostosować świadczone usługi pomocy technicznej. 
Więcej informacji można znaleźć w broszurze produktowej.
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Zaawansowana wymiana HP zwykle wysyła produkt zamienny do lokalizacji Klienta w celu dostawy w ciągu 
4–7 dni roboczych po zarejestrowaniu zgłoszenia serwisowego. Czas dostawy 
może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej.

Wymiana akumulatora Jeden (1) akumulator zamienny zostanie dostarczony wówczas, gdy pojemność 
pierwotnie zakupionego akumulatora spadnie poniżej 50% w trakcie normalnego 
użytkowania lub jeśli wystąpi awaria ogniwa akumulatorowego przed 
osiągnięciem limitu 50%.

Śledzenie komputerów Usługa pozwala Klientom odszukać i odzyskać skradzione lub zgubione 
urządzenia. Umożliwia również zdalne usuwanie danych w celu ochrony informacji 
poufnych.

Naprawa w ciągu określonego 
czasu od zgłoszenia (CTR)

W przypadku incydentów o charakterze krytycznym HP dołoży uzasadnionych 
ekonomicznie starań w celu przywrócenia sprawności operacyjnej sprzętu 
objętego serwisowaniem w ciągu ustalonego czasu po otrzymaniu początkowego 
zgłoszenia serwisowego i potwierdzeniu jego przyjęcia. Więcej informacji można 
znaleźć w broszurze produktowej.

Odtwarzanie danych Usługa ułatwia odzyskanie danych utraconych w wyniku awarii mechanicznej, 
działania szkodliwego oprogramowania, błędu ludzkiego lub błędu systemu 
operacyjnego.

Zatrzymanie wadliwych nośników 
(DMR)

Usługa zatrzymania wadliwych nośników wiąże się z udostępnieniem zastępczego 
napędu, przy czym Klienci mają prawo zatrzymać uszkodzony napęd, na którym 
są przechowywane ich dane wrażliwe.

Wymiana Produkt lub część zamienna są dostarczane do lokalizacji Klienta bez dodatkowych 
opłat za transport.

Oprogramowanie stanowiska 
pomocy i wsparcie techniczne

Usługa telefonicznej i internetowej asysty technicznej, obejmującej problemy 
związane z oprogramowaniem komputerowym, sprzętem, komunikacją i siecią na 
problemy związane z siecią dotyczące różnych typów komputerów, tabletów 
i smartfonów.

Produkty objęte gwarancją Usługi obejmują produkty w okresie gwarancyjnym.

Instalowanie (komputerów PC 
i drukarek)

Usługi pomocy technicznej w zakresie instalacji komputerów osobistych 
i drukarek HP, wykonywane przez upoważnionych przedstawicieli HP zgodnie 
z dokumentacją poszczególnych produktów.

Zestawy konserwacyjne do 
wymiany

Profesjonalna usługa wymiany elementów zestawów konserwacyjnych 
i czyszczenie urządzeń w miejscu montażu zestawu, realizowana w wybranym 
przez Klienta terminie.

Od poniedziałku do piątku 
(13 godzin)

Okres dostępności od poniedziałku do piątku, przez 13 godzin na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów. Zgłoszenia otrzymane poza 
okresem dostępności będą rejestrowane w momencie ich przekazania HP, ale 
potwierdzenie ich przyjęcia zgodnie z treścią sekcji „Postanowienia ogólne” nastąpi 
dopiero w kolejnym dniu, w którym Klientowi przysługuje okres dostępności.

Od poniedziałku do piątku 
(9 godzin)

Okres dostępności od poniedziałku do piątku, przez 9 godzin na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów. Zgłoszenia otrzymane poza 
okresem dostępności będą rejestrowane w momencie ich przekazania HP, ale 
potwierdzenie ich przyjęcia zgodnie z treścią sekcji „Postanowienia ogólne” 
nastąpi dopiero w kolejnym dniu, w którym Klientowi przysługuje okres 
dostępności.
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Od poniedziałku do niedzieli 
(12 godzin)

Okres dostępności od poniedziałku do niedzieli, przez 12 godzin na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów. Zgłoszenia otrzymane poza 
okresem dostępności będą rejestrowane w momencie ich przekazania HP, 
ale potwierdzenie ich przyjęcia zgodnie z treścią sekcji „Postanowienia ogólne” 
nastąpi dopiero w kolejnym dniu, w którym Klientowi przysługuje okres 
dostępności. 

Od poniedziałku do niedzieli 
(13 godzin)

Okres dostępności od poniedziałku do niedzieli, przez 13 godzin na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów. Zgłoszenia otrzymane poza 
okresem dostępności będą rejestrowane w momencie ich przekazania HP, 
ale potwierdzenie ich przyjęcia zgodnie z treścią sekcji „Postanowienia ogólne” 
nastąpi dopiero w kolejnym dniu, w którym Klientowi przysługuje okres 
dostępności.

Od poniedziałku do niedzieli 
(24 godziny)

Okres dostępności od poniedziałku do niedzieli, przez 24 godziny na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów.

Od poniedziałku do niedzieli 
(9 godzin)

Okres dostępności od poniedziałku do niedzieli, przez 9 godzin na dobę, 
w zależności od dostępności lokalnych zasobów.
Zgłoszenia otrzymane poza okresem dostępności będą rejestrowane 
w momencie ich przekazania HP, ale potwierdzenie ich przyjęcia zgodnie 
z treścią sekcji „Postanowienia ogólne” nastąpi dopiero w kolejnym dniu, 
w którym Klientowi przysługuje okres dostępności.

Serwisowanie w następnym 
dniu roboczym (NBD)

Upoważniony przedstawiciel HP przybędzie do siedziby klienta w okresie 
dostępności w celu rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowania sprzętu 
w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu jego 
przyjęcia przez HP.

Wymiana w następnym dniu 
roboczym

W przypadku otrzymania zgłoszenia przed godziną 14.00 czasu lokalnego 
w standardowym dniu roboczym HP (z wyjątkiem dni wolnych od pracy w HP), 
HP wyśle produkt zamienny do siedziby Klienta w celu dostawy w następnym 
dniu roboczym. Zgłoszenia serwisowe otrzymane po godzinie 14.00 lub poza 
okresem dostępności będą rejestrowane w następnym dniu roboczym 
i obsługiwane w kolejnym dniu roboczym.

Serwisowanie w następnym 
dniu dostępności (NCD)

Upoważniony przedstawiciel HP przybędzie do siedziby klienta w okresie 
dostępności w celu rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowania sprzętu 
w następnym dniu dostępności po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu 
jego przyjęcia przez HP.

Na miejscu u Klienta W ramach usługi realizowanej na miejscu upoważniony przedstawiciel HP 
może pojawić się w siedzibie Klienta, gdzie rozpocznie świadczenie usługi 
serwisowania sprzętu.

Odbiór i dostawa z/do siedziby 
Klienta

Dostęp do usług upoważnionego przez HP kuriera, który odbierze wadliwy 
element, przekaże go do naprawy oraz dokona zwrotu działającego elementu, 
o ile problemu nie można rozwiązać zdalnie.

Usługa pogwarancyjna Usługa ta pozwala przedłużyć „wygasającą” gwarancję na produkt lub 
„wygasającą” zarejestrowaną usługę HP Care Pack na okres 1 roku lub dwóch lat.

Pakiet Premium Care Usługa udostępnia jeden punkt kontaktowy w kwestiach związanych z pomocą 
techniczną dotyczącą komputerowych systemów osobistych i oprogramowania.

Konserwacja prewencyjna Usługa pomocy technicznej HP przygotowana z myślą o drukarkach, które 
wymagają stosowania prewencyjnych rozwiązań, z określonymi opcjami 
serwisowymi w niższej cenie; nie obejmuje części zamiennych.
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Priorytetowa pomoc techniczna Pakiet usług pomocy technicznej klasy premium dotyczących komputerów 
i drukarek przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Umożliwia optymalizację pracy 
zasobów informatycznych i stanowiska pomocy, dzięki czemu firma jest w stanie 
szybciej wrócić do normalnego funkcjonowania.

Prewencyjna/interwencyjna 
pomoc techniczna

Obejmuje pakiety prewencyjnej pomocy technicznej i interwencyjnej pomocy 
technicznej (wykrywanie i usuwanie usterek).

Wymiana odebranego elementu Po otrzymaniu przez HP wadliwego produktu i weryfikacji występowania usterki 
HP zwykle wysyła produkt zamienny do lokalizacji Klienta w celu dostawy 
w ciągu 4–7 dni roboczych po zarejestrowaniu zgłoszenia serwisowego. Czas 
dostawy może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej.

Zwrot do punktu serwisowego 
(zwrot do HP)

Jeśli usterka nie może zostać usunięta z wykorzystaniem zdalnej pomocy 
technicznej HP, Klient musi dostarczyć lub przesłać wadliwy element do centrum 
napraw HP.

Standardowy czas reakcji Upoważniony przedstawiciel HP przybędzie do siedziby Klienta w okresie 
dostępności i rozpocznie świadczenie usługi serwisowania sprzętu. Obowiązuje 
lokalnie określony czas reakcji z dojazdem na miejsce po otrzymaniu zgłoszenia 
serwisowego przez HP i potwierdzeniu jego przyjęcia.

Opiekun techniczny Klienta 
(TAM) 

Opiekun techniczny Klienta to nieprzypisany wyłącznie do tego Klienta zdalny 
pracownik, który udostępnia Klientowi analizy i rekomendacje dotyczące 
aktualizacji oprogramowania (w tym oprogramowania sterującego) oraz 
zarządza całym procesem świadczenia usług prewencyjnych i angażuje 
dodatkowych specjalistów. Więcej informacji można znaleźć w broszurze 
produktowej.

Reakcja w trzecim dniu Upoważniony przedstawiciel HP przybędzie do siedziby Klienta w okresie 
dostępności i rozpocznie świadczenie usługi serwisowania sprzętu w trzecim 
dniu dostępności po otrzymaniu zgłoszenia przez HP i potwierdzeniu jego 
przyjęcia.

Dojazd w następnym dniu 
roboczym 

Serwis na miejscu w następnym dniu roboczym u Klienta, w dowolnym spośród 
80 krajów objętych usługą w przypadku Klientów podróżujących za granicę.

Usługi niezależne od gwarancji Usługi niezależne od gwarancji na produkt, np. usługa wymiany zestawu 
konserwacyjnego drukarki lub usługa aktualizacji i pomocy technicznej do 
oprogramowania.

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualne informacje 
hp.com/go/getupdated

Udostępnij ten dokument współpracownikom

Poziomy usług i czasy odpowiedzi na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu 
sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można znaleźć pod adresem hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają obowiązującym 
warunkom świadczenia usług HP, które zostały dostarczone lub wskazane klientowi w momencie zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia 
wynikające z obowiązującego prawa lokalnego, na które nie wpływają żadne warunki i postanowienia HP dotyczące usług ani ograniczona gwarancja HP dołączona 
do produktu HP.

© Copyright 2017 HP Development Company L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje udzielane 
na produkty i usługi HP są określone w kartach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami lub usługami. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie 
nie mogą być interpretowane jako udzielenie dodatkowej gwarancji. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia 
w niniejszym dokumencie.
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Strony dedykowane dla Partnerów HP

HP Partner https://partner.hp.com/
Znajdź sprzedawcę HP 
Rejestracja nowego  
Partnera HP

HP Sales Central https://www.hpsalescentral.com/

Informacje o produktach

Broszury/ulotki

Karty i zdjęcia produktów

HP AssetHUB https://h22189.www2.hp.com/ Zdjęcia, broszury, filmy

Certyfikaty

CE http://www8.hp.com/pl/pl/certifications/technical/regulations-certificates.html

Wyszukiwarka certyfikatów 
zgodności technicznej 
produktów z obowiązującym 
prawem  dla  produktów HP

TCO – FINDER 
Displays, Notebook 
or Tablet, Smartphones, 
Headsets, Desktop,  
All-in-One PCS, Projectors

https://tcocertified.com/product-finder/    

TCO Certified - globalny, 
wiodący certyfikat 
zrównoważonego rozwoju dla 
produktów IT

Gwarancje - Wsparcie Techniczne

Bezpłatne przedłużenie 
gwarancji do 3Y OfficeJet 

https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/promotion/4220/Details/

Bezpłatne przedłużenie 
gwarancji do 3Y LaserJet 

https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/promotion/4224/Details/

Lokalizator centrum 
serwisowego 

https://support.hp.com/pl-pl/service-center

Care Pack Finder http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/
Wyszukiwarka usług 
gwarancyjnych

Understanding Battery 
Warranties for Business
Notebooks

https://support.hp.com/ro-en/document/c05843717
Opis gwarancji na baterie do 
notebooków HP

Contact HP - telephone 
after-sales support 

https://www8.hp.com/pl/pl/contact-hp/phone-assist.html
Kontakt HP - telefoniczne 
wsparcie posprzedażowe

One Time Battery  
Replacement Service 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA2-2480ENW.pdf
Usługa jednorazowej wymiany 
baterii nieobjętej gwarancją

          |  Katalog Wrzesień 2021  |  Przydatne linki

https://partner.hp.com/
https://www.hpsalescentral.com/
https://h22189.www2.hp.com/
http://www8.hp.com/pl/pl/certifications/technical/regulations-certificates.html
https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/promotion/4220/Details/
https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/promotion/4224/Details/
https://support.hp.com/pl-pl/service-center
http://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/
https://support.hp.com/ro-en/document/c05843717
https://www8.hp.com/pl/pl/contact-hp/phone-assist.html
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA2-2480ENW.pdf


57

Przydatne informacje, Kontakt do Dystrybutorów HP, Szkolenia

Przydatne linki

Przydatne linki    |  Katalog Wrzesień 2021  | 

Pomocnicze wyszukiwarki

CPU – Processors https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Lista typów procesorów,  
wykresy procesorów

CPU – 3D Mark, PCMark 10 
and others

https://www.3dmark.com/search?_
ga=2.216900959.898592953.15437798731384484667.1543779873#/?-
mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpu/pcm-
10b/D/2329/500000?minScore=0&cpuName=Intel%20Core%20
i5-8500%20Processor&gpuCount=0

GPU – Graphic Cards https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Lista typów kart graficznych, 
alfabetyczny spis

GPU – detailed specification https://www.techpowerup.com/
Lista kart graficznych  
z wydajnością

BABCo – online Results https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014

DMTF WS-MAN https://www.dmtf.org/about/list
Standardy zarządzania  
infrastrukturą IT

Intel – find processors by 
feature 

https://ark.intel.com/Search/FeatureFilter?productType=processors
Wyszukiwarka i opis 
procesorów Intel

Windows Compatible Product 
List 

https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl
Wyszukiwarka kompatybilnych 
produktów z  systemem 
Windows

HP Product Content Browser
https://pcb.inc.hp.com/webapp/#/us-en/contents?type=M&hierarchy=F&sta-
tus=L&status=O    

Wyszukiwarka materiałów  
o produktach HP  (ulotek, zdjęć, 
specyfikacji) 

Certyfikaty Energy Star

EnergyStar http://www.energystar.gov/productfinder/
Wyszukiwarka produktów  
z certyfikatem EnergyStar

ENERGY STAR list of certified 
HP computers + ECO = 
EnergyStar certificate

http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/c04780851.pdf
Lista produktów HP oznaczona 
certyfikatom EneryStar

ENERGY STAR – FINDER

https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-computers/?scroll-
To=1900&search_text=&type_filter=&brand_name_isopen=0&minimum_pro-
cessor_speed_filter=&processor_name_isopen=&minimum_system_mem-
ory_filter=&zip_code_filter=&product_types=Select+a+Product+Catego-
ry&sort_by=brand_name&sort_direction=asc&currentZipCode=1098&page_num-
ber=0&lastpage=0&brand_name_filter=HP

Wyszukiwarka certyfikatów 
Energy Star

Produkty HP

Porównywarka monitorów https://www.displayspecifications.com/en

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.3dmark.com/search?_ga=2.216900959.898592953.15437798731384484667.1543779873#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpu/pcm10b/D/2329/500000?minScore=0&cpuName=Intel%20Core%20i5-8500%20Processor&gpuCount=0
https://www.3dmark.com/search?_ga=2.216900959.898592953.15437798731384484667.1543779873#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpu/pcm10b/D/2329/500000?minScore=0&cpuName=Intel%20Core%20i5-8500%20Processor&gpuCount=0
https://www.3dmark.com/search?_ga=2.216900959.898592953.15437798731384484667.1543779873#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search2/cpu/pcm10b/D/2329/500000?minScore=0&cpuName=Intel%20Core%20i5-8500%20Processor&gpuCount=0
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Z by HP Stacje robocze

Product Finder
https://www8.hp.com/us/en/workstations/overview.html?showoverlay=over-
lay-zfinder#modal=overlay-zfinder

Wyszukiwarka stacji roboczych 
HP

Graphic cards matrix http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA4-6106ENW.pdf
Przewodnik referencji po 
rozwiązaniach graficznych HP

HP ZCentral – remote solution https://www8.hp.com/us/en/workstations/zcentral.html
Jedyne na świecie rozwiązanie 
zdalnej stacji roboczej

Intel VROC – advanced RAID 
on NVMe SSD disks

http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA7-4483ENW.pdf

Dokument zawierający 
wyjaśnienie wirtualnej 
macierzy RAID na procesorze 
(VROC), jego wymagań 
wstępnych, opcji włączenia i 
konfiguracji.

Inne 

Part Surfer – quick search http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?type=PROD&SearchText=1LU50AV
Szybkie wyszukiwanie części 
do produktów

HP FLEX IO Option Cards http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c06042607.pdf Specyfikacje portów/wejść HP

Mil-Std - HP products http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-0823ENW.pdf Winniki testów komputerów HP

HP Marketing Document 
Library 

http://h20195.www2.hp.com/v2/Library.aspx#&country-uk&sortordercsdisplay-
order&teasers-off&isRetired-false&isRHParentNode-false

Biblioteka dokumentacji 
marketingowej

HPI EMEA Technical Presales https://hp.sharepoint.com/sites/emea/pstc/Pages/InsideTC.aspx
language – English,  
+44 +44 203 564  01 20, 
PPS.Presales.EN@hp.com

HP SURE Solutions - PC https://www8.hp.com/pl/pl/solutions/computer-security.html
Bezpieczeństwo komputerów 
firmowych HP

HP SURE Solutions - Druk
https://www8.hp.com/pl/pl/solutions/business-solutions/printingsolutions/devic-
esecurity.html

Bezpieczeństwo drukarek HP

HP Accessories & Parts https://support.hp.com/gb-en/products/accessories-parts

Wyszukiwarka o produktach 
HP:  artykułów dotyczących 
rozwiązywania problemów, 
sterowników i wiele innych 

HP proximity card readers for 
PRINTERs

https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA4-0467ENW.pdf
Dokument zawierający 
informacje na temat Czytnika 
kart zbliżeniowych HP

HP Dock stations – 
descriptions

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04168358&doc-
type=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl

Skrócona specyfikacja 
techniczna

HP Customer Support – all in 
one place

https://support.hp.com/us-en
Obsługa klienta HP - wszystko 
w jednym miejscu

HP Drivers Packs (64 bit) https://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_Driverpack_Matrix_x64.html
Strona z dostępnymi pakietami 
sterowników dla systemów 
operacyjnych (64-bitowych).

QuickSpecs – search active/
Search all

http://h71069.www7.hp.com/quickspecs/overview.html
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Partner/Klient

Osoba kontaktowa (mail oraz telefon)

Data wypożyczenia

Data zwrotu

Osoba odpowiedzialna za wypożyczenie z HP

Adres mailowy osoby odpowiedzialnej za wypożyczenie HP

Adres mailowy managera osoby odpowiedzialnej za 
wypożyczenie z HP

Produkt (SKU)

Wypożycz sprzęt HP w celach demonstracyjnych. 

W przypadku zainteresowania sprzętem DEMO prosimy o wysyłanie maila do grzegorz.gadomski@polymus.pl oraz 
tomasz.zejglic@polymus.pl i podanie następujących danych:

Wyślij e-mail

Przydatne informacje, Kontakt do Dystrybutorów HP, Szkolenia

Ważne informacje - DEMO

Ważne informacje  - DEMO     |  Katalog Wrzesień 2021  | 

mailto:grzegorz.gadomski@polymus.pl,tomasz.zejglic@polymus.pl?subject=Magazyn DEMO&body=Partner/Klient: %0A Osoba kontaktowa (mail oraz telefon): %0A Data wypożyczenia: %0A Data zwrotu: %0A Osoba odpowiedzialna za wypożyczenie z HP:  %0A Adres mailowy managera osoby odpowiedzialnej za wypożyczenie z HP:  %0A Produkt (SKU):
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Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Zakup produktów i usług HP opisanych w niniejszym dokumencie możliwy jest od Autoryzowanych Dystrybutorów HP 
funkcjonujących w oficjalnym kanale dystrybucyjnym HP. 

Dostępność, warunki i ceny nabycia produktów i usług HP ustalane są bezpośrednio pomiędzy Partnerem  
i Autoryzowanym Dystrybutorem HP. Ceny wskazywane w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter niewiążących 
rekomendacji, a ceny w żaden sposób nie ograniczają Autoryzowanych Dystrybutorów HP 
w możliwości sprzedawania produktów po innych cenach, które mogą się różnić w zależności od dystrybutora. Rekomendowane 
ceny detaliczne nie ograniczają Partnera w ustalaniu innych cen detalicznych. 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i informacje w nim zawarte nie stanowią oferty handlowej, 
w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa HP.
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