
Como seria se você
tivesse ao seu dispor o
tempo e os recursos
necessários para…
…gerenciar os custos, controlar os
riscos operacionais e transformar a
tecnologia em um acelerador do
crescimento dos negócios?
Essa é a ironia presente atualmente no gerenciamento.
Se você simplificar os processos e reduzir os custos,
conseguirá redirecionar o orçamento e os recursos
para o crescimento dos negócios. Mas com uma
quantidade limitada de recursos financeiros e
especialistas, por onde começar?

Nós temos uma solução simples e
confiável: os serviços HP Care Pack.
Quando se trata de ajudar a empresa a crescer, é
bom lembrar que você não está sozinho. Os Serviços
HP Care Pack disponibilizam aconselhamento
especializado e personalizado e suporte de TI
confiável adequado às suas necessidades—a um
preço acessível. Escolha uma das opções oferecidas
pelo portfólio do pacote de serviços fácil de comprar
e usar que aumenta o ciclo de vida da tecnologia e
complementa sua equipe e suas habilidades com o
conhecimento de especialistas certificados pela HP.
Nossa experiência e nossas soluções permitem que
você concentre seus recursos de tecnologia para obter
melhores resultados nos negócios. Para ficar tranquilo
e reduzir os gastos com a manutenção da tecnologia,
deixe-nos cuidar da sua infraestrutura, para que você
tenha tempo de cuidar dos negócios. 

Serviço simplificado
Serviços HP Care Pack

Tecnologia para melhores resultados de negócios



Pense além da manutenção e do
reparo.
É possível obter muito mais do que apenas suporte
corretivo com os serviços HP Care Pack.
Independentemente do tamanho da sua empresa, os
serviços HP Care Pack podem ajudá-lo a concluir
tarefas de forma eficiente e eficaz. 

Deseja acelerar o crescimento dos negócios?
• Gere mais receitas à medida que nossos serviços lhe

permitirem desviar a atenção de questões de
manutenção de infraestrutura para se concentrar em
iniciativas mais estratégicas.

• Tome melhores decisões quando a tecnologia lhe
proporcionar as informações corretas na ponta dos
dedos. 

• Aumente a sua participação no mercado recorrendo
a serviços que simplificam processos e aceleram o
tempo de chegada ao mercado.

Como você pode reduzir os custos de tecnologia e dos
negócios?
• Reduza custos com serviços que simplificam seu

ambiente de servidor e armazenamento e a energia
e refrigeração do data center.

• Reduza os custos da infraestrutura de impressão, sem
perder a capacidade de imprimir tudo que precisar,
em qualquer lugar e a qualquer hora.

• Libere capital compreendendo como a virtualização
pode melhorar a utilização de recursos de
tecnologia. 

Está em busca de formas de reduzir riscos?
• Aumente a confiabilidade da sua infraestrutura

realinhando os processos de TI de acordo com
nossas melhores práticas.

• Obtenha um maior índice de satisfação do cliente
mantendo sistemas vitais funcionando com suporte
24x7.

• Aproveite o nosso conhecimento técnico para ajudá-
lo a gerenciar seu ambiente tecnológico.

Escolha o serviço certo para sua
empresa.
Existem serviços HP Care Pack destinados a ajudá-lo a
obter melhores resultados de negócios durante todo o
ciclo de vida da sua infraestrutura de tecnologia.
Escolha entre as seguintes opções:
• Serviços de instalação e implementação—Certifique-

se de que o seu novo hardware ou software HP seja
instalado sem problemas, de forma eficiente e com o
mínimo de interrupção em suas operações técnicas e
comerciais e saiba como pode aproveitar ao
máximo a sua tecnologia de alto desempenho.

• Suporte e manutenção—Escolha um dos diversos
pacotes de serviços para o suporte passivo e ativo,
desenvolvidos para melhorar o desempenho e
aumentar o retorno do investimento inicial.

• Otimização e avaliação—Determinadas partes da
infraestrutura—mais especificamente os servidores—
são essenciais para a empresa, oferecendo
funcionamento praticamente 24x7, segurança
impenetrável e altos níveis de desempenho e
confiabilidade. Os serviços para centros de dados
da HP podem ajudá-lo a atender a essas
necessidades, transformando a maneira como suas
informações comerciais são fornecidas.

• Educação e treinamento—Ofereça à sua equipe de
TI o conhecimento, a capacidade e a formação
apropriados não só para assegurar o funcionamento
contínuo das operações, mas também para
responder adequadamente à constante mudança
das necessidades de negócios.
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Os serviços HP Care Pack
permitem obter melhores
resultados de negócios
ao longo de todo o ciclo
de vida da tecnologia 



Mas isso não é dispendioso?
Em comparação com os custos decorrentes de tempo
de inoperabilidade, os serviços HP Care Pack ajudam-
no a economizar assegurando o funcionamento
contínuo dos negócios. Veja também como esses
serviços podem ser mais econômicos do que fazer
tudo sozinho:
• Você evita a curva íngreme de aprendizagem por

vezes associada às novas tecnologias.
• Você aprende pela experiência de outros que

compartilham as melhores práticas reconhecidas
pelo setor.

• Você adquire apenas aquilo que necessita para
melhorar a competência interna que já possui.

• Você desvia a atenção de questões de manutenção
para o crescimento sem necessidade de
investimentos dispendiosos e cíclicos em
conhecimento técnico interno.

Os serviços da HP podem ser usados em empresas de
pequeno e médio porte?
Na verdade, a HP é uma das principais fornecedoras
de serviços para empresas de médio porte.
Compartilhamos nossos conhecimentos técnicos para
disponibilizá-lo, desde serviços suplementares até uma
equipe de tecnologia virtual.

Através da nossa filosofia de Total Care, podemos
ajudá-lo a escolher, utilizar, proteger e migrar para um
ambiente de tecnologia que possibilite a obtenção de
resultados de negócios positivos. Podemos ajudá-lo a
avaliar sua infraestrutura, fazer alterações que
permitam reduzir custos e selecionar o pacote de
suporte adequado que apresente um equilíbrio entre
cobertura adequada de serviços e preço acessível. O
resultado final é tranquilidade a um custo menor, o
que libera mais tempo para aquilo que é realmente
importante: os negócios.

Ajudando você a obter melhores
resultados de negócios.
Nosso objetivo? Ajudá-lo a transformar a tecnologia
em um acelerador de crescimento. Nosso método?
Simplificar o serviço, para reduzir a complexidade da
sua infraestrutura. Os profissionais de serviços
certificados pela HP possuem o conhecimento técnico
para identificar formas de reduzir custos, controlar
riscos e melhorar sua vantagem competitiva—de
impressoras e dispositivos móveis até computação e
armazenamento de data centers, sempre que precisar
e onde precisar. Através desses colaboradores com
formação especializada e da nossa vasta rede de
parceiros, disponibilizamos serviços globais com uma
presença local, concebidos para que você sinta que
fazemos parte da sua equipe de tecnologia.
Resumidamente, proporcionamos o toque pessoal que
ajuda a obter resultados.
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Para obter mais informações, visite www.hp.com.br
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Serviços HP Care Pack: 
Simples. Acessível. Confiável.
• O suporte que você precisa (nem mais, nem menos)

• Tempo de funcionamento contínuo

• Administração de contratos mais fácil

• Acesso rápido e fácil ao suporte quando necessário

• Ambiente mais fácil de gerenciar

• Instalação mais rápida e econômica

• Opções para ambientes críticos aos negócios

• Opções para clientes de médias e grandes empresas

• Retorno sobre investimento (ROI) mais rápido

Acessíveis, diferenciados e dimensionados para
atender às suas necessidades, os serviços HP Care
Pack oferecem suporte para todo o ciclo de vida da
tecnologia e tranquilidade. 

Para obter mais informações, visite
www.hp.com/hps/carepack




