Datasheet

HP SmartStream software

voor HP PageWide XL en HP DesignJet printers
Uw workflow voor productie op grootformaat is nu twee keer zo efficiënt1

SNELHEID

EFFICIËNTIE

GROEI

• Haal de krapste deadlines dankzij
supersnelle bestandsanalyse en
-verwerking met HP SmartStream
Preflight Manager

• Geef de HP SmartStream configuratie
eenvoudig door naar verschillende
workstations (voorinstellingen, actieve
mappen (hot folders), printers)

• Produceer efficiënt al uw GIS-kaarten
en POS-posters op uw HP PageWide XL
printers en HP DesignJet printers

• Verminder de noodzaak tot herdrukken en
vertrouw op standaard-PDF-beheer met
Adobe PDF Print Engine 4.2

• Zorg voor betrouwbare bestanden met
automatische detectie van mogelijke
problemen

• Wijzig instellingen niet meer een voor een,
maar maak voorinstellingen met daarin
alle gewenste instellingen, die u steeds
opnieuw kunt gebruiken

• Beheer uw HP PageWide XL en
HP DesignJet printers

Voer taken 50% sneller uit1

• Blijf productief met een eenvoudige en
intuïtieve gebruikersinterface

Optimaliseer uw productieworkflow

• Gebruik HP accessoires zoals online
vouwmodules, stapelaars en losse
scanners

Breid uit met kleurenproductie

• Bekijk een voorbeeld van de kleuren,
precies zoals die eruitzien op de afdruk,
en wijzig de instellingen met de
interactieve HP Crystal Preview
Technology
• Haal meer uit uw media met
nestingtechnologie die leidt tot minder
papierverspilling
• Nauwkeurige factureringsgegevens:
taakrapporten vermelden zelfs de
pixeldekking

Download de evaluatieversie op
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial
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Door gebruik te maken van HP SmartStream software kunnen het voorbereiden en verwerken van taken 50% sneller worden voltooid. Conclusie gebaseerd op een interne test van HP uit november 2017 waarbij
bepaalde printers en software van concurrenten werden vergeleken met HP SmartStream in combinatie met een HP DesignJet T7100 printer en HP PageWide XL printers. Gemeten werd hoeveel tijd het kost om
pagina's uit een document van 50 pagina's te halen en te printen met verschillende printers ten opzichte van het gebruik van equivalente software.
De Adobe PDF Print Engine (APPE) is het snelle, betrouwbare printplatform van Adobe. Versie 4 breidt de toonaangevende printreproductie van APPE uit met efficiëntere prestaties en revolutionaire renderingkenmerken. APPE 4 maakt het mogelijk om de printerworkflow efficiënter te maken en winstgevender te werken dankzij innovaties in inkjetprinttechnologie. Kijk voor meer informatie op adobe.com/products/pdfprintengine.
Ondersteuning voor een beperkt aantal merken en modellen wordt verleend na introductie van HP SmartStream voor de HP PageWide XL, HP DesignJet en grootformaat printers van andere fabrikanten. Kijk voor meer
informatie op hp.com/go/smartstream/trial.
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HP SmartStream software

Verbeter uw productiviteit en de efficiëntie van uw operators
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4.

Pas printinstellingen aan per pagina,
bestand of taak

2.

Bewaar instellingen als een voorinstelling
die steeds opnieuw kan worden gebruikt

5.

3.

Filter- en sorteeroptie en extractiefunctie
voor het beheren van taken met meerdere
pagina's

Deel pagina's in op formaat en kleur
voor het toepassen of verwijderen van
instellingen en eenvoudige productie van
grote taken

Verbeter uw productieworkflow
6.

Verzend taken naar HP SmartStream of
rechtstreeks naar de printer via gedeelde
actieve mappen

9.

Integratie van accessoires voor productie:
online vouwmodules, stapelaars en
scanners

7.

Ondersteuning voor meerdere printers:
HP PageWide XL, HP DesignJet printers
en grootformaat printers van andere
fabrikanten3

10.

Volg de status van taken in de wachtrij
en de taakgeschiedenis; vanuit de
taakgeschiedenis kan een taak eenvoudig
opnieuw worden geprint

8.

Gedetailleerde informatie over de
printerstatus, het inktniveau, de
geplaatste media en de pagina's in de
wachtrij die moeten worden afgedrukt

11.

Bereid printtaken voor en zet ze 'on hold'
voor uitvoering op een later tijdstip.

12.

HP Crystal Preview Technology: bekijk
vooraf alle kleuren zoals ze zullen worden
geprint

14.

Voeg stempels met tekst of afbeeldingen
toe aan taken (opslaan als sjabloon voor
later gebruik is mogelijk)

13.

Genereer nauwkeurige gegevens
voor facturen en controleer of
bestanden correct zijn geprint (deze
overzichtsgegevens kunnen worden
toegevoegd aan de taakscheidingspagina)

15.

Automatische nesting voor lagere
mediakosten

16.

Oplossingscentrum: automatische
detectie van potentiële PDF- en layoutproblemen

Verbeter specifieke printworkflows met
optionele HP SmartStream modules
Met Document Organizer kunt u
bestandsnamen wijzigen, verschillende
versies van bestanden maken
en de volgorde van pagina's in
HP SmartStream wijzigen, wat een
tijdsbesparing kan opleveren van 70%.4
Met innovatieve OCR-technologie
kunt u de namen van grote aantallen
bestanden automatisch wijzigen en zo
de kans op fouten verkleinen.

Met Pixelanalyse bezorgt u klanten
een nauwkeurige offerte voordat de
opdracht wordt geprint.
Deze tool onderzoekt de pixeldekking
van een taak voordat deze wordt
geprint (zwart-wit en kleur) zodat u
een nauwkeurige inschatting heeft
van de prijs van de hele opdracht en
de verschillende pagina's. Zo maakt u
correcte facturen en bespaart u veel
kostbare tijd.
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Breid uit met kleurenproductie
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Automatische detectie van papierformaat
en -type (kleur of zwart-wit)
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Voer taken 50% sneller uit1
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Nieuw!

Workflowbeheer automatiseert uw
workflow met een probleemloze
integratie van SmartStream in uw webto-print-processen, wat u veel tijd kan
besparen.
Deze module maakt het mogelijk om
jdf-bestanden naar een voorbereidende
tabel in HP SmartStream te slepen of
om ze rechtstreeks te importeren uit
actieve mappen zodat ze automatisch
worden geprint.
3
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Technische specificaties

Bestelinformatie

Ondersteunde
bestandstypen

PDF, TIFF, JPEG, DWF(x) en HP-GL/2, ook in een zipbestand.
Alle bestandsindelingen die worden ondersteund door de
HP SmartStream Submission Driver

Product 8SW00AAE HP SmartStream Preflight Manager voor HP PageWide XL en
HP DesignJet printers

Ondersteunde HP
PageWide XL printers
en accessoires

HP PageWide XL printerserie5

8SW00A

8SW04AAE HP SmartStream printcontroller voor HP PageWide XL 5x00 / 6000 /
8x00 printerserie

HP F70 vouwmodule
HP F70 vouwmodule met tabapplicator

8SW04A

HP F60 vouwmodule met tabapplicator

HP PageWide XL high-capacity stapelaar

8SW03A

HP PageWide XL stapelaar aan de bovenzijde

HP SmartStream printcontroller USB voor HP PageWide XL 4x00
printerserie

HP SmartTracker software

8SW02AAE HP SmartStream printcontroller voor HP XL 3xx0 printerserie

HP DesignJet T1700 printerserie

8SW02A

HP DesignJet T1600/2600 printerserie

8SW01AAE HP SmartStream printcontroller voor HP DesignJet printers9

HP DesignJet T7200 productieprinter

8SW01A

2NH47AAE

HP DesignJet XL 3600 multifunctionele printerserie
HP DesignJet T3500 multifunctionele productieprinter
HP DesignJet Z6610 productieprinter
HP DesignJet Z6810 fotoproductieprinter
HP DesignJet Z9+ printerserie

HP SmartStream pixelanalysemodule

Minimale vereisten
Computerhardware Intel Core i3 2,4 GHz met 4 virtuele cores/threads
en -software
4 GB RAM

HP DesignJet Z6 printer

3,5 GB vrije schijfruimte plus 100 MB voor elke extra printer
Schermresolutie van 1280 x 1024 pixels, afgestemd op of gekalibreerd
met sRGB voor optimale prestaties van HP Crystal Preview

GERA Butterfly Extra II vouwmodule6

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

GERA Ladybird II online-vouwmodule6

es-te - estefold 4211 HP7

HP SmartStream printcontroller USB voor HP DesignJet printers10

6UA02AAE HP SmartStream workflowbeheermodule

Opmerking: HP SmartStream voor HP PageWide XL en HP DesignJet printers ondersteunt
PostScript-printers. Voorgaande HP DesignJet printers zijn mogelijk compatibel. Raadpleeg
de compatibiliteit van voorgaande modellen.

GERA Ladybird III online-vouwmodule6

HP SmartStream printcontroller USB voor HP XL 3xx0 printerserie

2NH46AAE HP SmartStream documentorganizermodule

HP DesignJet T7100 printer (excl. de HP DesignJet T7100 zwartwitprinter)

Ondersteunde printers
en accessoires van
andere fabrikanten

HP SmartStream printcontroller USB voor HP PageWide XL 5x00 /
6000 / 8x00 printerserie

8SW03AAE HP SmartStream printcontroller voor HP PageWide XL 4x00
printerserie

HP F40 vouwmodule

Ondersteunde HP
DesignJet printers en
accessoires

HP SmartStream USB Preflight Manager voor HP PageWide XL en
HP DesignJet printers

Microsoft Windows 7, 8 of 10 (64-bits)
Opmerking: Met de minimumvereisten voor computerhardware en -software is het niet
raadzaam om meer dan 10 printers toe te voegen.

Beschikbare talen

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Japans,
Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Chinees, Taiwanees,
Catalaans

4

Levering

Licentiesysteem 8

5

Garantie

90 dagen garantie
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Met HP SmartStream kunnen namen snel worden gewijzigd, wat een tijdsbesparing kan opleveren van
70%. Conclusie gebaseerd op een interne test van HP (november 2020) waarin de HP SmartStream
module voor documentbeheer wordt vergeleken met het handmatig wijzigen van de naam van een
document van 85 pagina's.
Beschikbaarheid kan per regio verschillen.
Alleen verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Niet verkrijgbaar in Azië, Oceanië en Japan.
Licenties moeten op een licentieserver worden geïnstalleerd, die op een fysieke of virtuele machine
(VMWare Workstation, VMWare ESXi, Virtual Box) kan worden geplaatst.
Licentie verkrijgbaar voor HP DesignJet T7100/7200, T1700, T1600/2600, T3500, Z6xx0, Z6/Z9
Licentie verkrijgbaar voor HP DesignJet T1700, T1600/2600, Z6/Z9

Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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