350.000 gode grunde til at
skifte til HP
En markedsledende pc producent er blevet
udfordret af andre spillere med produkter,
som brugerne gerne vil have, vurderer Nordic IT Manager Jacob Lindberg ved kemikoncernen Brenntag Nordic A/S. Selv sparer
han fremover 350.000 kroner om året på
budgettet ved at skifte til pc’er fra HP.
I Brenntag Nordic har der ellers været en lang tradition for at
købe andre mærker, men at Jacob Lindberg nu rokker ved denne
indkøbsstrategi, er en stærk trend i tiden, mener han. ”Det er lidt
ligesom udviklingen inden for mobiltelefoner: Før valgte man
- for at sikre kvaliteten - TDC på trods af, at de var lidt dyrere.
Nu har konkurrenterne imidlertid halet ind på dem, og man får
samme kvalitet langt billigere hos flere andre udbydere. Min
holdning er, at når man kan gå over på den anden side af gaden
og spare 25 procent, så gør vi det.”

HP er på forkant, med en visionær gut bag roret,
og kaster mange penge efter udvikling. Det viser,
de er fremadtænkende, og at de ved, hvordan
verden kommer til at se ud om to til tre år.
- Nordic IT Manager Jacob Lindberg, Brenntag Nordic A/S.
Det lyder nemt og ligetil, men it-chefen har gjort sig grundige
overvejelser i tæt dialog med eksperter, inden beslutningen
om at skifte pc-producent blev truffet. Ikke mindst har det

vægtet tungt, at skiftet til HP-servere i Brenntag Nordic i 2013
har været en positiv oplevelse. Jacob Lindberg forklarer: ”HPserverne er fyldt tre år og har nu afskrevet sig selv. Det var helt
klart medvirkende til, at jeg var åben over for den overbevisende
argumentation for HP-pc’er.”

Klædt på til ’more for
less’-performance
Da beslutningen var truffet, faldt valget på disse modeller: HP
Elitebook 820 G3 med 12” skærm og HP Elitebook 840 G3 med
14” skærm, om dem siger han:
”180 kroner er der i forskel på den lille og den store model, så
nu kan vi tilbyde alle vores medarbejdere at få en lille, let model,
hvis de rejser meget, og stadig fastholde en afskrivning på tre år.”
Tidligere var de små rejsevenlige pc’er så dyre, at afskrivningen
måtte løbe over fire år, med HP-modellerne kan alle pc’er følge
samme rytme med en treårig udskiftning.
Brenntag Nordic har 450 brugere, hvilket betyder, at 120 pc’er
hvert halve år udskiftes. HP var kvikke til at vende tilbage med
skarpe priser og de to specifikke referencemodeller. Modeller,
der blandt andet var udstyret med et nordisk tastatur og ramte
plet i it-chefens smag.
”Det har været en udfordring med tre forskellige tastaturtyper
på henholdsvis dansk, svensk (som også anvendes i Finland) og
norsk. Med et nordisk layout er vi ikke afhængige af, om maskinen fx er indkøbt til Danmark, men kan sende den til alle vores
nordiske lande. Desuden betyder det, at der kun er ét lager. Det er
meget nemmere for mig og god service.”
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Gode gamle knapper er endvidere noget af det, Jacob Lindberg
er optaget af ved de nye pc’er. HP har nemlig en fysisk knap til
at slå trådløs til og fra. ”Den er placeret, så du ser den, når du
åbner maskinen. Det er genialt og godt for sikkerheden, hvis du
fx sidder i flyveren og derved undgår at skulle lede i Windows
efter denne funktion.
Lige ved siden af sidder en mute-knap. Det er rart. Nogle knapper
er stadigvæk smarte at have,” lyder det fra ham.
Levetid på batteriet vejede også tungt i hans overvejelser.
Tidligere var garantien ét år, mod HP’s tre år på tilsvarende
maskiner, hvilket i praksis betyder, at it-chefen ikke kommer til
at skifte batteri i pc’ens levetid. Før blev cirka 10-15 procent af
batterierne skiftet til 1.200 kroner stykket plus en times arbejde
med at få det gjort.

HP ved, hvad brugerne vil have
Det er ikke raketvidenskab, der er rygraden i det nye setup, men
derimod dyb indsigt i, hvad brugerne ønsker, mener Jacob Lindberg: ”Det er ligesom med mobiltelefonen; når batteriet er svagt,
begynder den at køre dårligere, og det er uholdbart og et dagligt
irritationsmoment, som skal undgås.”

400 kroner er sparet for hver dockingstation. Fordelen ved HP er, at så længe du bruger Elitebook,
så kan du vælge hvilken som helst model, alle
passer i dockingstationen.

- Nordic IT Manager Jacob Lindberg, Brenntag Nordic A/S.
Lavere pris på pc’er inkl. dockingstation (som passer til alle
Elitebook-modeller), nordisk keyboard i stedet for tre varianter
(som muliggør et større lager, så medarbejderen ikke skal vente,
og niveauet for produktivitet fastholdes), længere garanti på
batteriet (så udskiftning undgås), alt dette giver samlet en rigtig
god business case og fornuftig ’return on investment’ (ROI),
fastslår Jacob Lindberg og tilføjer, at der endvidere er omkring
800 kroner at spare på de stationære modeller.
”Vi har meldt klart ud til brugerne, at vi skifter på grund af
omkostninger, fordi vi mener, de får præcis det samme produkt
med nye, åbenlyse fordele, bare billigere og smartere, så vi kan
have flere på lager, uden kapitalbindinger.” Og medarbejderne
i Brenntag Nordic har taget godt imod de nye HP-pc’er. Hovedparten anvender dokingstation og mærker således ikke den
store forandring, idet såvel mus, som tastatur og skærm er det
samme.
”HP har bevist, at de opererer i hele spektret, først med servere
og switches, og nu også pc’er. Holder de kursen på de ting, der
er på vej, er de langt foran konkurrenten, og så bliver vi dér,”
siger Nordic IT Manager Jacob Lindberg, Brenntag Nordic A/S.

Læs mere om HP’s nyeste løsninger her:
www.hpdanmark.dk
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