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TIEDOTE  

HP Engage vauhdittaa kaupan alan tulevaisuuden kasvuun 

HP:n uudet ratkaisut mullistavat myymäläkokemuksen.  

 

GENEVE, 1.8. 2018 – HP Inc. esitteli kauppaa vauhdittavan HP Engage -mallistonsa, jonka tyylikkäät, monipuoliset ja 

tietoturvalliset laitteet vastaavat kaupan- ja palvelualan kasvavaan kysyntään. Ratkaisut ovat myös saatavilla DaaS-

palveluna (Device as a Service)1, mikä antaa asiakkaalle vapaammat kädet järjestelmiensä hallintaan.  

Digitaalinen murros muuttaa kuluttajien ja yritysten välistä vuorovaikutusta, ja mobiililaitteet vastaavat 1,4 biljoonaa 

dollaria Yhdysvaltain kaupasta vuoteen 2021 mennessä2. Kuluttajat kaipaavat nykyään sitoutuneempaa, 

vuorovaikutteisempaa ja henkilökohtaisempaa kokemusta ostaessaan tavaroita ja palveluita, mikä edellyttää 

kauppiailta ja yrittäjiltä joustavampaa, sekä paikallaan olevaan että liikkuvaan myyntityöhön sopivaa laitteistoa. 

“Kauppiailla on kasvava tarve saada tekniikkaa, joka mahdollistaa saumattoman vuorovaikutuksen kuluttajan kanssa, 

aina tämän saapumisesta tiloihin maksutapahtumaan saakka. Asiakkaidemme näkemyksiä kuunneltuamme ja omaa 

innovaatiokulttuuriamme kehittäen tarjoamme HP Engage -mallistoa myös DaaS-palveluna, jolloin se pystyy 

parhaiten vastaamaan kuluttajien hyvää kokemusta painottaviin odotuksiin niin suorituskyvyltään, turvallisuudeltaan 

kuin joustavuudeltaan”, toteaa Business Unit Manager Natasja Andringa, Retail Solutions, EMEA, HP Inc. 

Panosta asiakaskokemukseen siellä, missä sillä on eniten merkitystä 

HP Engage Go Convertible tarjoaa saumattoman siirtymän kiinteiden ja mobiilien järjestelmien välillä mahdollistaen 

rikkaan ja samalla turvallisen asiakaskokemuksen. HP Engage Go Convertible -järjestelmä on: 

• Linjakkaasti muotoiltua saumatonta liikkuvuutta, joka tarjoaa optimoidun asiakaskokemuksen. Moderni 

ratkaisu antaa myyjille ja palveluntarjoajille mahdollisuuden tarkistaa varastosaldon, täyttää tilaukset ja 

suorittaa maksutapahtumat – ilman, että on sidottu työpöytään tai myymälätiskiin.  

• Tietoturvallinen suojaten niin asiakkaan kuin yrityksen tietoja itseään korjaavan PC BIOS -järjestelmän, 

uuden HP Smart Dock -tablettilukituksen ja kaksivaiheisen tunnistautumisen avulla. HP Smart Dock estää 

tabletin viemisen luvatta telakastaan, ja kaksivaiheiseen tunnistautumiseen saa halutessaan avuksi 

sormenjälkitunnistimen tai NFC-lukijan3. 

• Kestävää ja nopeaa suorituskykyä. Windows 104 -käyttöjärjestelmää ja huippunopeaa 7. sukupolven Intel®-

prosessoria5 käyttävä HP Engage Go Convertible sopii vaativiinkin myymälä- ja palveluympäristöihin, ja se 

on tehty läpäisemään Yhdysvaltain puolustusvoimain kestävyystestit.6. 
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“Johtava naisten luksusmerkki Escada tunnetaan värikkäästä, huolettomasta ja nykyaikaisesta tyylistään, joka tarjoaa 

asuja päivä- ja iltakäyttöön sekä tuoksuja ja asusteita. Olemme valinneet linjakkaan ja joustavan HP Engage Go 

Convertible -ratkaisun vahvistaaksemme myymälöidemme personoitua ja ylellistä asiakaskokemusta”, kertoo 

Escadan IT-johtaja Klaus Becker. 

HP Engage Go Mobile System on HP Engage Go Convertiblen kumppanijärjestelmä, joka toimii ilman telakkaa eli 

pelkkänä mobiilijärjestelmänä. Muutoin HP Engage Go Mobile tarjoaa samat turvallisuus- ja kestävyysominaisuudet 

kuin joustava Engage Go Convertible -järjestelmäkin. 13 tunnin akunkestollaan7 ja HP Fast Charge -latauksellaan, 

joka lataa akun puolilleen 30 minuutissa8, HP Engage Go Mobile soveltuu erinomaisesti liikkuvaan myyntityöhön.  

Lisää mahdollisuuksia myymälöihin ja muualle 

HP Engage Flex Pro ja HP Engage Flex Pro-C ovat turvallisia modulaarisia alustoja, jotka mahdollistavat yrityksen 

joustavan hallinnan niin myymälässä kuin toimistossakin suorituskyvyllä, joka pärjää vaativimmissakin 

ympäristöissä. Täysin uusi HP Engage Flex Pro-C tarjoaa samat ominaisuudet kuin HP Engage Flex Pro ja on 

edellisen sukupolven mallia 30 prosenttia pienempi. HP Engage Flex Pro ja HP Engage Flex Pro-C tarjoavat: 

• Äärimmäistä joustavuutta – laite sopii täydellisesti myyntipisteisiin, videovalvontaan ja digitaalisiin 

opasteisiin. Liitännöissä, grafiikoissa, verkoissa ja lisävarusteissa on paljon valinnanvaraa9.  

• Laajennettavaa ja pitkäkestoista suorituskykyä, joka suoriutuu kaikista haasteista Windows 104 -

käyttöjärjestelmän, 8. sukupolven Intel®-prosessorin5 ja Intel® Optane™ -muistin10 avulla, ja jonka 

kapasiteettia voi säädellä tallennusvaihtoehtojen, kuten Intel® Optane™ SSD-levyn, SATA:n tai M.2:n, 

ansiosta — tallennuspaikkoja saa HP Engage Flex Prohon jopa viisi ja HP Engage Flex Pro-C:hen 

enimmillään neljä. 

• Turvaa, hallittavuutta ja luotettavuutta raudalla vahvistetun ja itseään korjaavan HP Sure Start Gen411 -

suojauksen ansiosta. HP Manageability Integration Kit12 auttaa hallinnoimaan käyttöjärjestelmää, HP Sure 

Run13 suojaa elintärkeät käyttöjärjestelmän toiminnot ja HP Sure Recover14 tallentaa kuvat verkon yli. 

Saatavana HP DaaS -palveluna 

HP laajentaa Device-as-a-Service -palveluaan (DaaS) HP Engage -mallistollaan helpottaakseen kauppiaiden ja 

palvelualan toimijoiden tekniikan hankkimista ja käyttämistä. HP DaaS optimoi laitevalinnat ja niiden käyttöiän 

aikaisen palvelun, tehostaa kauppiaiden ja palvelualan toimijoiden tehokkuutta, parantaa asiakaskokemusta 

myymälöissä ja vapauttaa yritysten IT-resursseja. Yritykset hyötyvät myös HP:n analytiikasta ja proaktiivisesta 

palvelusta, joka ennakoi mahdollisia laitevikoja ja turvallisuusriskejä, jolloin puutteet voidaan korjata ennen kuin ne 

pääsevät vaikuttamaan asiakkaisiin tai työntekijöihin. Lue lisää HP Device as a Service -palvelusta osoitteesta 

www.hp.com/go/DaaS. 

http://www.hp.com/go/DaaS
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Lisätietoja HP:n kaupan alan ratkaisuista löydät osoitteesta www.hp.com/go/retail. Pääset kokemaan uudet HP 

Engage -järjestelmämme myös henkilökohtaisesti Nashvillen RetailNOW-messuilla (5.-8.8.2018) HP:n osastolla 

#405 ja Pariisin Equipmag-messuilla (10-12.9.2018) HP:n osastolla #M082. 

 

Saatavuus 

HP Engage Go Convertible ja HP Engage Go Mobile ovat saatavilla elokuussa. 

HP Engage Flex Pro ja HP Engage Flex Pro-C ovat saatavilla elokuussa. 

 

HP yhtiönä 

HP Inc. luo teknologioita, jotka tekevät elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. HP pyrkii tuottamaan uskomattomia 

kokemuksia kaikilla tuotteillaan tulostimista tietokoneisiin ja palveluista ratkaisuihin. Lisätietoja yrityksestä: 

http://www.hp.com. 

Danelle White, HP 

+44 7500 097 859 

danelle.white@hp.com 

 

 

1 HP DaaS saatavilla tällä hetkellä tiettyihin HP Engage -tuotteisiin vain Yhdysvalloissa. 
2 The Forrester Data: Mobile Phone and Tablet Commerce Forecast, 2016 To 2021 (US) 
3 Lisäomianisuudet saatavana erikseen, magneettiraidan luku vaatii lisävarusteen.  
4 Kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä voi vaatia päivityksiä tai erikseen ostettuja ajureita, 

ohjelmistoja tai BIOS-päivitystä, jotta kaikki Windowsin ominaisuudet saadaan käyttöön. Windows 10 päivittyy automaattisesti ja päivitykset 
ovat aina päällä. Lisävaatimuksia voi ilmetä päivitysten mukana.. Lue lisää http://www.windows.com. 
5 Multi-Core on suunniteltu parantamaan tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai sovellukset eivät välttämättä hyödy 

tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat työkuormasta ja omista rauta- ja ohjelmistoyhdistelmistä riippuen. Intelin 
numerointi, brändäys ja nimeäminen ei osoita parempaa suorituskykyä.  
6 Yhdysvaltain puolustusvoimain kestävyystesteistä odotetaan tuloksia. Niitä ei voida pitää todisteena soveltuvuudesta USA:n puolustusvoimien 

sopimuskäyttöön tai sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa vastaavaa suoriutumista testiolosuhteista tulevaisuudessa. Vahinkojen 
turvaamiseksi voi hankkia erillisen HP Accidental Damage Protection Care Packin. 
7 Windows 10 MM14:n akunkesto vaihtelee riippuen esimerkiksi tuotemallista, konfiguraatiosta, käytetyistä sovelluksista, ominaisuuksista, 

käyttötavoista, langattoman yhteyden toimivuudesta ja virta-asetuksista. Akun enimmäiskapasiteetti heikkenee ajan ja käytön myötä. Lue lisää: 
www.bapco.com. 
8 Lataa akun 50-prosenttisesti täyteen 30 minuutin sisällä, kun järjestelmä on pois päältä tai standby-tilassa. Lataukseen vaaditaan virta-

adapteri, jonka minimikapasiteetti on 65 wattia. Latauksen saavutetttua 50 %-n taso latausnopeus palautuu normaaliksi. Latausaika voi 
vaihdella +/-10 %. 
9 Saatavana erikseen. 
10 Intel® Optane™ -välimuisti ei korvaa tai lisää järjestelmän muistia ja vaatii konfiguraation valinnaisen Intel® Core™ i(5 tai 7)+ -prosessorin 

kanssa. 
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11 HP Sure Start Gen4 saatavana HP Engage Flex Pro -laitteessa, jossa on 8. sukupolven Intel-prosessori. 
12 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement. 
13 HP Sure Run saatavana HP Engage Flex Pro -laitteessa, jossa on 8. sukupolven Intel®-prosessori. 
14 HP Sure Recover saatavana HP Engage Flex Pro -laitteessa, jossa 8. sukupolven Intel®-prosessori ja langallisen verkon. Ei saatavilla alustoille, 

jotka käyttävät useita sisäisiä muisteja tai Intel® Optane™-välimuistia. Tärkeät tiedostot on varmuuskopioitava ennen HP Sure Recoverin 
käyttöä, jotta vältytään tietojen katoamiselta.  


