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• Meerdere toepassingen
• Altijd en overal toegankelijk
• Veilig

Een cloudplatform met 
web- en mobiele apps 
die verbonden zijn 
met uw HP printers1 
stimuleert de 
productiviteit en 
inspireert tot innovatie.
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HP Print Beat
Met HP Print Beat kunt u vanaf één 
centraal punt toezicht houden op de 
productieprestaties van alle apparaten 
op alle locaties.2 Ontvang meldingen en 
houd de controle over uw productie. Krijg 
toegang tot ruwe taakgegevens voor het 
berekenen en beheren van kosten. En 
neem effectieve, datagestuurde 

Met HP Configuration Center profiteert u op 
afstand van eenvoudig en consistent 
substraatbeheer en kleurprofielen.2 Bekijk 
welke problemen gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit (zoals printkopuitlijning, 
kleurkalibratie, substraatprofielen of 
firmware-updates) en regel en optimaliseer uw 
printprocessen voor de hoogst mogelijke 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 maakt beheer op afstand 
efficiënter door u een live overzicht te bieden van uw 
printproductie. In dit handige overzicht ziet u in een 
oogopslag alle taken en wachtrijen van alle geregistreerde 
printers op meerdere locaties. Met HP Live Production3 
ontvangen productiemanagers alle informatie wanneer 
het gebeurt. Ze hoeven dus niet langer bij operators om 
statusrapporten te vragen en kunnen eventuele uitval tot 

HP Jobs API
Gebruik HP Print Beat Jobs API om uw printergegevens 
beschikbaar te stellen voor de externe ERP/MIS-systemen 
van uw bedrijf.3 Met deze API beschikt u over een 
overzicht van al uw HP printers en niet-HP printers, kunt u 
processen automatiseren en kunt u uw gegevens 

HP mobiele app
Wanneer u niet op locatie bent of geen toegang hebt tot
internet, kunt u met uw smartphone en de app HP PrintOS 
Mobile
nog steeds toezicht houden op uw printproductie.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
Met HP Print Beat kunt u vanaf één centraal 
punt toezicht houden op de productieprestaties 
van alle apparaten op alle locaties.2 Ontvang 
meldingen en houd de controle over uw 
productie. Krijg toegang tot ruwe taakgegevens 
voor het berekenen en beheren van kosten. 
Neem effectieve, datagestuurde beslissingen 
op basis van rapportage over belangrijke KPI’s. 

Met HP Configuration Center profiteert u op afstand 
van eenvoudig en consistent substraatbeheer en 
kleurprofielen.2 Bekijk welke problemen gevolgen 
kunnen hebben voor de kwaliteit (zoals 
printkopuitlijning, kleurkalibratie, substraatprofielen 
of firmware-updates) en regel en optimaliseer uw 
printprocessen voor de hoogst mogelijke kwaliteit. 
Ook zijn alle beschikbare substraatprofielen direct 
vanuit de cloud te openen, te beheren en te 
implementeren. 

HP Configuration Center

HP Live Production
HP Print Beat Live Production3 maakt beheer op afstand 
efficiënter door u een live overzicht te bieden van uw 
printproductie. In dit handige overzicht ziet u in een oogopslag alle 
taken en wachtrijen van alle geregistreerde printers op meerdere 
locaties. Met HP Live Production3 ontvangen productiemanagers 
alle informatie wanneer het gebeurt. Ze hoeven dus niet langer bij 
operators om statusrapporten te vragen en kunnen eventuele 
uitval tot een minimum beperken, de communicatie stroomlijnen 
en met vertrouwen printen zonder toezicht. 

HP Jobs API
Gebruik HP Print Beat Jobs API om uw printergegevens 
beschikbaar te stellen voor de externe ERP/MIS-systemen van 
uw bedrijf.3 Met deze API beschikt u over een overzicht van al uw 
HP printers en niet-HP printers, kunt u processen automatiseren 
en kunt u uw gegevens combineren met andere operationele 
gegevens voor betere zakelijke inzichten.

HP mobiele app
Wanneer u niet op locatie bent of geen toegang hebt tot 
internet, kunt u met uw smartphone en de app HP PrintOS 
Mobile nog steeds toezicht houden op uw printproductie.4 

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



Bij HP zetten wij ons er volledig voor in om ervoor te zorgen dat uw gegevens – en 
die van uw klanten – veilig blijven. Wij doen er alles aan om gegevens onderweg 
en in de cloud te beschermen, zodat u vol vertrouwen kunt printen. Ga voor meer 
informatie naar de whitepaper HP PrintOS1 security and availability (Beveiliging 
en beschikbaarheid van PrintOS1).
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1. Voor HP grootformaatprinters is HP PrintOS compatibel met de HP Latex-printer, HP DesignJet Z6 Pro- en Z9+ Pro 64 inch-printers, HP DesignJet Z6- en 
Z9-printerserie, en HP Stitch-printerserie. HP PrintOS is ook beschikbaar voor Indigo digitale persen, HP PageWide industriële persen en HP PageWide XL 
Pro-printers. Voor een HP PrintOS-account zijn een internetverbinding en een voor internet geschikt apparaat vereist. Kijk voor meer informatie op 
http://www.printos.com. 

2. De gratis trainingen van HP Learn, het toezicht op afstand van HP Print Beat op de productie en analyse, HP PrintOS Mobile en HP Configuratie Center zijn 
gratis beschikbaar voor alle HP printers die geschikt zijn voor HP PrintOS. Voor een HP PrintOS-account zijn een internetverbinding en een voor internet 
geschikt apparaat vereist. Kijk voor meer informatie op http://www.printos.com.

3. Premium content van HP Learn, Print Beat Live Production en Print Beat Jobs API zijn alleen beschikbaar bij het Plus-plan. Voor een HP PrintOS-account 
zijn een internetverbinding en een voor internet geschikt apparaat vereist. Kijk voor meer informatie op http://www.printos.com.

4. Premium content van HP Learn, Print Beat Live Production en Print Beat Jobs API zijn alleen beschikbaar bij het Plus-plan. Voor een HP PrintOS-account 
zijn een internetverbinding en een voor internet geschikt apparaat vereist. Kijk voor meer informatie op http://www.printos.com.

5. Proactieve ondersteuning door HP Service Center is geactiveerd als uw HP Latex printer onder een actieve fabrieksgarantie valt of deel uitmaakt van 
een HP Professional Print Service-plan en is geregistreerd bij HP PrintOS. Voor een HP PrintOS-account zijn een internetverbinding en een voor internet 
geschikt apparaat vereist. Kijk voor meer informatie op http://www.printos.com.

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

Maak veilig verbinding met de cloud

Leer hoe u elke HP PrintOS1-oplossing kunt gebruiken

HP Learn
Wij willen u leren hoe u de printer bedient, het gebruik ervan 
optimaliseert en uw bedrijf kunt laten groeien. HP Learn, onderdeel 
van HP PrintOS1, is de kennishub die dit alles mogelijk maakt.
HP Learn is een database met trainingsmateriaal voor uw 
geregistreerde printer. U krijgt toegang tot gratis en/of premium 
content, afhankelijk van het serviceplan dat u kiest. Met gratis 
trainingen haalt u alles uit uw printer en kunt u de kennis van de 
operator verhogen.4 
Dankzij de premium content, die voortdurend wordt aangevuld 
met nieuwe, relevante onderwerpen, kunt u uw bedrijfsactiviteiten 
uitbreiden en optimaal gebruikmaken van uw HP printer.5 

https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-4133ENW

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

Haal meer uit uw HP 
grootformaatprinters 
met HP PrintOS

HP PrintOS Aanmelden Meer informatie

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

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

