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Aplikacje oprogramowania
HP PrintOS1

HP PrintOS1 

• Liczne aplikacje
• Dostępne w każdym miejscu i 
czasie
• Bezpieczne

Platforma 
chmurowa z 
aplikacjami 
internetowymi i 
mobilnymi 
połączonymi z 

Aplikacje 
oprogramow
ania HP 

HP Learn3
BEZPŁATNIE 

LEARN 

PLANY BASIC I PLUS LUB 

HP Live Production
WYMAGANY 

HP Jobs API3

HP PrintOS1
Aplikacja mobilna

Zdalne 
monitorowanie 
stanu drukarek i 
zadań

BEZP

HP Print Beat

Monitorowanie 
stanu drukarek i 
analiza 
wydajności 
produkcji

BEZ BEZP

Profile barwne i 
zarządzanie 
konfiguracją 
kolorów

Standardowe 
aplikacje do 
drukarek i inne 
treści szkoleniowe

Zaawansowane 
treści i filmy 

Obsługa 
zgłoszeń 
serwisowych 
online i 
proaktywne 

Zaawansowane 
monitorowanie 
stanu drukarek i 
kolejek prac

Przesyłanie 
danych 
wykorzystania 
drukarki do 
systemu 

HP Service Center3

HP Configuration
Center

WIĘCE

WYMAGANY 

HP PrintOS1 

• Liczne aplikacje
• Dostępne w każdym miejscu i czasie
• Bezpieczne

Platforma chmurowa 
z aplikacjami 
internetowymi 
i mobilnymi połączonymi 
z drukarkami HP, 
która zwiększa 
produktywność i sprzyja 
innowacyjności.

Aplikacje 
oprogramowania 
HP PrintOS1 

HP Learn3

BEZPŁATNIE / PLAN PLUS

LEARN PREMIUM3

PLANY BASIC I PLUS LUB GWARANCJA

HP Live Production
WYMAGANY PLAN PLUS

HP Jobs API3

HP PrintOS1

Aplikacja mobilna

Zdalne 
monitorowanie 
stanu drukarek 
i zadań

BEZPŁATNIE

HP Print Beat

Zdalne 
monitorowanie 
produkcji 
i analiza danych

BEZPŁATNIE BEZPŁATNIE

Profile barwne 
i zarządzanie 
konfiguracją 
kolorów

Standardowe 
aplikacje do 
drukarek i inne 
treści szkoleniowe

Zaawansowane treści 
i filmy szkoleniowe

Obsługa 
zgłoszeń 
serwisowych 
online 
i proaktywne 
wsparcie

Zaawansowane 
monitorowanie 
stanu drukarek 
i kolejek prac

Przesyłanie 
danych 
wykorzystania 
drukarki do 
systemu ERP/MIS

HP Service Center3

HP Configuration
Center

WIĘCEJ

WYMAGANY PLAN PLUS



HP Print Beat
Rozwiązanie HP Print Beat2 umożliwia 
zdalne monitorowanie wydajności 
produkcji na poziomie wszystkich 
urządzeń oraz zakładów produkcyjnych i 
zapewnia powiadomienia ułatwiające 
kontrolę produkcji na bieżąco. Dostęp do 
danych pierwotnie zleconych prac 
umożliwia kalkulację i kontrolę kosztów. 

Rozwiązanie HP Configuration Center2 
umożliwia łatwe i spójne zarządzanie zdalne 
podłożami i profilami barwnymi. Widoczność 
kwestii, które mogą mieć wpływ na jakość (np. 
wyrównanie głowic drukujących, kalibracja 
kolorów, profile podłoży czy aktualizacje 
oprogramowania sprzętowego) pozwala 
dostosować i zoptymalizować jakość 

HP Configuration Center

HP Live Production
Rozwiązanie HP Print Beat Live Production3 przenosi 
monitorowanie zdalne na wyższy poziom, zapewniając 
kontrolę nad produkcją drukarską w czasie rzeczywistym. 
Jeden, kompleksowy, przejrzysty widok pozwala łatwo 
identyfikować zadania i kolejki zadań we wszystkich 
zarejestrowanych drukarkach, na poziomie wszystkich 
zakładów. Dzięki rozwiązaniu Live Production3 kierownicy 
produkcji nie potrzebują już raportów o stanie od 

HP Jobs API
Interfejs HP Print Beat Jobs API3 pozwala udostępniać 
dane drukarek zewnętrznym systemom ERP/MIS. Za 
pomocą tego jednego interfejsu API można monitorować 
drukarki HP wraz z urządzeniami innych firm, 
automatyzować procesy i łączyć różne dane operacyjne 

Aplikacja mobilna HP
Nawet gdy jesteś poza zakładem pracy lub nie masz 
dostępu do
Internetu, możesz nadal monitorować produkcję 
drukarską za pomocą
smartfona z aplikacją HP PrintOS Mobile4. 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
Rozwiązanie HP Print Beat2 umożliwia zdalne 
monitorowanie wydajności produkcji na 
poziomie wszystkich urządzeń oraz zakładów 
produkcyjnych i zapewnia powiadomienia 
ułatwiające kontrolę produkcji na bieżąco. 
Dostęp do danych pierwotnie zleconych 
prac umożliwia kalkulację i kontrolę kosztów. 
Raportowanie najważniejszych wskaźników 
KPI ułatwia podejmowanie trafnych decyzji 
w oparciu o dane. 

Rozwiązanie HP Configuration Center2 umożliwia 
łatwe i spójne zarządzanie zdalne podłożami 
i profilami barwnymi. Widoczność kwestii, które 
mogą mieć wpływ na jakość (np. wyrównanie głowic 
drukujących, kalibracja kolorów, profile podłoży 
czy aktualizacje oprogramowania sprzętowego) 
pozwala dostosować i zoptymalizować jakość 
drukowania. Wszystkie dostępne profile barwne 
można również otwierać, obsługiwać i wdrażać 
bezpośrednio z chmury. 

HP Configuration Center

HP Live Production
Rozwiązanie HP Print Beat Live Production3 przenosi 
monitorowanie zdalne na wyższy poziom, zapewniając kontrolę nad 
produkcją drukarską w czasie rzeczywistym. Jeden kompleksowy, 
przejrzysty widok pozwala łatwo identyfikować zadania i kolejki 
zadań we wszystkich zarejestrowanych drukarkach, na poziomie 
wszystkich zakładów. Dzięki rozwiązaniu HP Live Production3 
kierownicy produkcji nie potrzebują już raportów o stanie od 
operatorów — mogą zminimalizować przerwy w produkcji, 
usprawnić komunikację między działami i śmiało drukować bez 
nadzoru, otrzymując wszystkie informacje na bieżąco. 

HP Jobs API
Interfejs HP Print Beat Jobs API3 pozwala udostępniać dane 
drukarek zewnętrznym systemom ERP/MIS. Za pomocą tego 
jednego interfejsu API można monitorować drukarki HP wraz 
z urządzeniami innych firm, automatyzować procesy i łączyć 
różne dane operacyjne w celu generowania wartościowych 
wniosków analitycznych do celów biznesowych.

Aplikacja mobilna HP
Nawet gdy jesteś poza zakładem pracy lub nie masz dostępu do 
Internetu, możesz nadal monitorować produkcję drukarską za 
pomocą smartfona z aplikacją HP PrintOS Mobile4. 

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



W HP dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji 
Twojej firmy i jej klientów. Stosujemy skuteczne rozwiązania chroniące dane 
podczas przesyłania i przechowywania w chmurze, aby zapewnić dostawcom 
usług druku poczucie bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj 
się z opracowaniem technicznym „PrintOS1 — bezpieczeństwo i dostępność”.

© Copyright 2019, 2023 HP Development Company, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne 
gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie 
powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.
4AA6-4534PLE, luty 2023

1. W przypadku urządzeń wielkoformatowych HP system HP PrintOS jest zgodny z drukarkami HP Latex, 64-calowymi drukarkami HP DesignJet Z6 Pro i Z9+ Pro, 
drukarkami HP DesignJet Z6 i Z9 oraz drukarkami HP Stitch. System HP PrintOS jest także dostępny dla urządzeń cyfrowych Indigo, maszyn przemysłowych 
HP PageWide oraz drukarek HP PageWide XL Pro. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem 
i może z niej korzystać. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com. 

2. Bezpłatne treści szkoleniowe HP Learn, usługi zdalnego monitorowania produkcji i analityki HP Print Beat oraz aplikacje HP PrintOS Mobile i HP Configuration 
Center są dostępne bezpłatnie dla wszystkich drukarek HP zgodnych z systemem HP PrintOS. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem 
i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

3. Treści HP Learn Premium oraz aplikacja Print Beat Live Production i interfejs Print Beat Jobs API są dostępne tylko w planie Plus. Wymagane jest konto HP PrintOS, 
połączenie z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

4. Treści HP Learn Premium oraz aplikacja Print Beat Live Production i interfejs Print Beat Jobs API są dostępne tylko w planie Plus. Wymagane jest konto PrintOS, 
połączenie z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

5. Proaktywne wsparcie HP Service Center jest włączone, jeśli drukarka HP Latex jest objęta aktywną gwarancją fabryczną lub planem serwisowym HP 
Professional Print Service Plan i zarejestrowana w systemie HP PrintOS. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem i urządzenie, które ma 
łączność z Internetem i może z niej korzystać. Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

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

Bezpieczne połączenia w chmurze

Dowiedz się, jak korzystać z rozwiązań systemu HP PrintOS1

HP Learn
Firma HP dąży do zapewniania pomocy w nauce obsługi 
urządzeń i optymalizacji ich wykorzystania oraz rozwoju firmy. 
HP Learn, część systemu HP PrintOS1, stanowi centrum wiedzy, 
poprzez które realizujemy ten cel.
HP Learn to repozytorium materiałów i szkoleń dostępnych dla 
zarejestrowanej drukarki. W zależności od wybranego planu 
usług można uzyskać dostęp do treści bezpłatnych lub treści 
premium. Bezpłatne materiały szkoleniowe mają na celu 
zwiększenie potencjału drukarki i operatora4. 
Treści premium, które są nieustannie aktualizowane o nowe 
zagadnienia, pomagają w rozwoju firmy i maksymalnym 
wykorzystaniu możliwości urządzeń HP5. 

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

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

Wykorzystaj pełen potencjał 
urządzeń wielkoformatowych 
HP dzięki systemowi HP PrintOS

HP PrintOS Zarejestruj się Więcej informacji

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

