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• Vários aplicativos
• Acessível a qualquer momento 
e em qualquer lugar
• Seguro
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HP PrintOS1 

• Vários aplicativos
• Acessíveis a qualquer momento 
  e em qualquer lugar
• Seguros

Uma plataforma de 
nuvem com aplicativos 
móveis e da Web 
conectados às suas 
impressoras HP,1 que 
impulsionam a 
produtividade e 
inspiram a inovação.

Aplicativos de 
software do 
HP PrintOS1 
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HP Print Beat
Monitore remotamente o desempenho 
da produção de todos os dispositivos e 
todos os locais a partir de um único 
ponto com o HP Print Beat.2 Receba 
notificações que o mantenham no 
controle da produção. Acesse dados 
brutos de trabalhos para calcular e 
controlar custos. E tome decisões 

Desfrute de um gerenciamento de substrato 
remoto fácil e consistente e de perfis de cores 
com o Centro de configurações HP.2 Visualize 
problemas que podem afetar a qualidade (por 
exemplo, alinhamento do cabeçote de 
impressão, calibração de cores, perfis de 
substratos, ou atualizações de firmware) para 
que possa ajustar e otimizar obtendo um 

Centro de configurações 

HP Live Production
O HP Print Beat Live Production3 eleva o monitoramento 
remoto a um novo patamar ao levar a produção de 
impressão em tempo real até você. Identifique facilmente 
trabalhos e filas de trabalho de todas as impressoras 
registradas em diversos locais a partir de uma 
visualização abrangente e rápida. Com o Live Production,3 
os gerentes de produção não precisam mais de relatórios 
de status do operador, podem minimizar gargalos na 

API HP Jobs
Disponibilize os dados de sua impressora para sistemas 
ERP/MIS externos de sua empresa com a API HP Print 
Beat Jobs.3 Essa única API permite monitorar suas 
impressoras HP juntamente com impressoras de outros 
fabricantes, automatizar processos e combinar com 

Aplicativo móvel HP
Quando você não está no local ou não tem acesso à
Web, ainda assim é possível monitorar a produção de 
impressão com seu
smartphone e o aplicativo móvel HP PrintOS.4 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549

HP Print Beat
Monitore remotamente o desempenho da 
produção de todos os dispositivos e todos os 
locais a partir de um único ponto com o HP Print 
Beat.2 Receba notificações que o mantenham 
no controle da produção. Acesse dados brutos 
de trabalhos para calcular e controlar custos. 
Tome decisões baseadas em dados e eficientes 
com relatórios sobre os principais KPIs. 

Desfrute de um gerenciamento de substrato remoto 
fácil e consistente e de perfis de cores com o Centro 
de configurações HP.2 Visualize problemas que 
podem afetar a qualidade (por exemplo, alinhamento 
do cabeçote de impressão, calibração de cores, perfis 
de substratos, ou atualizações de firmware) para que 
possa ajustar e otimizar obtendo um resultado da 
melhor qualidade possível. Também é possível 
acessar, gerenciar e implementar todos os perfis de 
substrato disponíveis diretamente pela nuvem. 

Centro de configurações HP

HP Live Production
O HP Print Beat Live Production3 eleva o monitoramento remoto 
a um novo patamar ao levar a produção de impressão em tempo 
real até você. Identifique facilmente trabalhos e filas de trabalho 
de todas as impressoras registradas em diversos locais a partir 
de uma visualização abrangente e rápida. Com o HP Live 
Production,3 os gerentes de produção não precisam mais de 
relatórios de status do operador, podem minimizar gargalos na 
produção, simplificar a comunicação cruzada e imprimir de 
maneira autônoma com confiança, pois recebem informações 
sobre tudo que acontece. 

API HP Jobs
Disponibilize os dados de sua impressora para sistemas 
ERP/MIS externos de sua empresa com a API HP Print Beat 
Jobs.3 Essa única API permite monitorar suas impressoras 
HP juntamente com impressoras de outros fabricantes, 
automatizar processos e combinar com outros dados 
operacionais para gerar insights comerciais relevantes.

Aplicativo móvel HP
Quando você não está no local ou não tem acesso à Web, ainda 
assim é possível monitorar a produção de impressão com seu 
smartphone e o aplicativo móvel HP PrintOS.4 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printosforpsp
https://apps.apple.com/us/app/hp-printos-for-psp/id1091732549



Na HP estamos empenhados em garantir que suas informações, e as 
informações de seus clientes, estejam seguras. Trabalhamos duramente 
para proteger dados em trânsito e na nuvem, para que você possa 
imprimir com total confiança. Para obter mais informações, solicite 
o artigo técnico sobre Segurança e disponibilidade do PrintOS1.
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1. Para as impressoras HP de grande formato, o HP PrintOS é compatível com as impressoras HP Latex, impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 
polegadas, impressoras HP DesignJet séries Z6 e Z9 e impressoras da série HP Stitch. O HP PrintOS também está disponível para impressoras digitais 
Indigo, impressoras industriais HP PageWide e impressoras HP PageWide XL Pro. Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet e dispositivo 
conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com. 

2. O conteúdo de treinamento gratuito da HP Learn, o monitoramento remoto de produção e análises do HP Print Beat, o HP PrintOS móvel e o Centro de 
configurações HP estão disponíveis gratuitamente para todas as impressoras HP compatíveis com HP PrintOS. Requer uma conta HP PrintOS, conexão 
com a Internet e dispositivo conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

3. O conteúdo Premium da HP Learn, o Print Beat Live Production e a API Print Beat Jobs estão disponíveis apenas no plano Plus. Requer uma conta 
HP PrintOS, conexão com a Internet e dispositivo conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

4. O conteúdo Premium da HP Learn, o Print Beat Live Production e a API Print Beat Jobs estão disponíveis apenas no plano Plus. Requer uma conta PrintOS, 
conexão com a Internet e dispositivo conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

5. O suporte proativo da Central de serviço HP está disponível se sua impressora HP Latex tiver uma Garantia de fábrica ativa ou se for parte de um Plano de 
serviço de impressão profissional HP e estiver registrada no HP PrintOS. Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet e dispositivo conectado à 
Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

Conecte-se com segurança na nuvem

Aprenda a usar cada solução HP PrintOS1

HP Learn
Nossa meta na HP é ajudá-lo a saber como operar a 
impressora, otimizar seu uso e ampliar seus negócios. 
A HP Learn, como parte do HP PrintOS,1 é a plataforma 
de conhecimento que torna isso real.
A HP Learn é um repositório de materiais e treinamento 
para sua impressora registrada. Acesse conteúdo gratuito 
e/ou premium de acordo com o plano de serviço escolhido. 
Os materiais de treinamento gratuitos são desenvolvidos 
para aumentar o potencial da impressora e do operador.4 
O conteúdo Premium, que é atualizado continuamente 
com tópicos novos e relevantes, foi elaborado para auxiliar 
a expansão dos seus negócios e aproveitar ao máximo 
sua Impressora HP Latex.5 

hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

Obtenha mais de suas 
impressoras HP de grande 
formato com o HP PrintOS

HP PrintOS Inscreva-se Saiba mais

https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
hp.com/go/professional-print-service-plans

https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/printos.html
https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/professional-print-service-plans.html
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

