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VERGROOT UW SUCCES MET VERTROUWEN
EDGE

Voor HP PageWide 
Industriële golfkartonnen 
verpakkingsoplossingen.
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ONTDEK DE VOORDELEN VAN INDUSTRY 4.0 

De Vierde Industriële Revolutie biedt onbegrensde mogelijkheden voor ondernemingen. Productieprocessen 
moeten worden vereenvoudigd en merkeigenaren willen hun klanten een spannende, nieuwe ervaring 
kunnen bieden. Industry 4.0 is een combinatie van automatisering, gegevensuitwisseling, slimme 
systemen en het Internet of Things waarmee bedrijven hun mogelijkheden kunnen uitbreiden. En het 
maakt korte processen, on-demand printen en versioning de nieuwe realiteit. 

Ontdek de voordelen van Industry 4.0 met HP Service Edge. In dit spannende nieuwe tijdperk hebt u 
controle over de transformatie van uw bedrijf en kunt u het volledige potentieel van uw HP PageWide 
Industriële golfkartonnen verpakkingsoplossing ontwikkelen. 

Samenwerken aan het 
vereenvoudigen van uw 
digitale transformatie



Een succesvol bedrijf met 
HP Service Edge 

BEGIN 
STERK 

Bij uw overstap naar de digitale wereld 
zullen wij u helpen uw productieprocessen 
te versnellen. Onze ervaren engineers 
bieden alle ondersteuning en hulp die u 
nodig hebt om complexe processen te 
vereenvoudigen en uw eigen expertise te 
ontwikkelen. 

WERK 
SLIMMER 

Bij het maximaliseren van de uptime 
speelt voorspelbaarheid een grote rol.  
U krijgt beter inzicht in de prestaties van 
uw pers en kunt zo de beschikbaarheid 
ervan vergroten. Beheer uw uptime,  
in realtime, met de slimme tools en  
analyseprogramma's van HP. En ontwikkel 
nieuwe kennis in kleurbeheer en het 
gebruik van substraten. 

TRANSFORMEER 
EN WEES 
SUCCESVOL 

Uw bedrijf en uw overstap naar de 
digitale wereld zijn uniek. Om deze 
reden bieden wij services die zijn 
afgestemd op uw behoeften. Onze 
experts helpen u een toekomstvisie 
te vormen en ondersteunen u bij het 
plannen en implementeren van elke 
stap. Zo creëert u de beste nieuwe 
kansen voor uw bedrijf. 

3 



HP Service Edge portfolio
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AAN DE SLAG Begin met een sterke productie. 

Door nauw samen te werken met u, kunnen we uw bedrijf voorbereiden op de installatie van een nieuwe 
pers en uw productieprocessen versnellen. Tijdens een uitgebreide en praktijkgerichte training leren uw 
operators alles over het bedienen van de pers, voorbereidende workflows en kleurbeheer. Indien gewenst 
kunnen onze gekwalificeerde installatie-experts uw pers veilig en op professionele wijze verplaatsen en 
hercertificeren, zodat u uw productie snel kunt hervatten. 

BEHEER VAN 
PRINTACTIVITEITEN Optimaliseer uw uptime continu. 

Om ongeplande downtime te voorkomen, staat ons Account Service Management team klaar om u te 
helpen met alle onderhoudsgerelateerde zaken. Maak gebruik van preventieve onderhoudsservices, zowel 
op locatie als op afstand, om de stabiliteit en betrouwbaarheid van uw pers te maximaliseren. Naast Smart 
Tools & Services bieden we ook geavanceerde probleemoplossing. Beheer uw voorraad reserveonderdelen 
eenvoudig met de Smart Uptime Kit. Zo beschikt u altijd direct over het juiste onderdeel. En als u ons nodig 
hebt, staan wij klaar met services voor uw pers, Digital Front End (DFE) en afwerkingsapparatuur. 

VERHOOG DE 
PRODUCTIE Voldoe aan uw essentiële behoeften. 

Wij bieden services voor al uw bedrijfskritieke behoeften. Als u net voor het piekseizoen een statuscontrole 
van uw pers wilt uitvoeren of als u behoefte hebt aan ondersteuning bij een belangrijke nieuwe taak, kunt 
u bijvoorbeeld gebruikmaken van de services Peak Production Support en Business Critical Support.1 
Voor de allerbeste proactieve ondersteuning kunt u altijd vertrouwen op de Control Tower.2 Dit toegewijde 
team houdt toezicht op de gegevens van de pers en maakt een proactieve analyse van de prestaties om te 
voorkomen dat eventuele problemen nadelige gevolgen hebben voor uw productie. 

DE BESTE KLEUREN 
EN MEDIA

Stel uw meest veeleisende klanten 
tevreden.

Ontwikkel uw vaardigheden op het gebied van kleurbeheer en het werken met substraten tijdens onze Color 
Management Training en Media Certification.3 Als u hulp nodig hebt bij het bewaken van de kwaliteit en 
consistentie van de kleuren van uw pers en in uw printomgeving, kunnen onze kleurexperts met behulp van 
Advanced Color Management Services een gepersonaliseerde kleurkalibratie uitvoeren. 
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INTEGRATIE VAN 
OPLOSSINGEN EN 
WORKFLOWS3 

Optimaliseer uw productie. 

Zet uw digitale investering om in een concurrentievoordeel en bied merkeigenaren en retailers flexibele 
verpakkingsoplossingen die perfect zijn afgestemd op hun doelgroep. Corrugated Packaging Consulting3 
biedt niet alleen ondersteuning voor uw pers, maar ook voor MIS en productieworkflows. Voer complexe 
taken met meerdere versies en talen uit met behulp van Variable Data Print Services.3 Verken diverse 
mogelijkheden, van QR-codes en streepjescodes voor het volgen van leveringen, tot extreme versioning voor 
gepersonaliseerde verpakkingen, unieke samples en snelle prototyping. 

UITBREIDING VAN 
APPLICATIES3 Profiteer optimaal van digitale flexibiliteit. 

Als u uw productiviteit wilt verbeteren zonder het aantal resources te vergroten, is Production Automation 
via Site Flow3 de oplossing voor automatisering van kritieke taken, van orderindiening en voorbereiding tot 
werkvloerbeheer en integratie van zendingen. Voor meer productiviteit en flexibiliteit wordt HP One Package 
Workflow Suite3 aanbevolen. Dit softwarepakket biedt tevens automatisering en uitbreiding van compatibele 
MIS/ERP/planningssystemen en tools en training voor digitaal bewerkt artwork.

LEREN EN 
TRANSFORMEREN 
MET HP 

Bied uw personeel de beste training.

Houd uw operators up-to-date en gecertificeerd met HP Operator & Maintenance Certification op drie niveaus. 
Ontwikkel nieuwe vaardigheden aan de hand van een groot aantal verschillende trainingsresources, van een 
cursus over productiebeheer en voorbereidende workflows tot trainingen over materiaal- en kleurbeheer. 
Als u wilt leren hoe u digitale applicaties moet verkopen of nieuwe markten kunt betreden, is HP Business 
Transformation Services2 mogelijk de oplossing voor u. 

HP SMART TOOLS 
EN SERVICES Ervaar een geheel nieuwe service.

Dankzij gegevensanalyses en sensoren kunt u sneller betere beslissingen nemen op basis van gegevens en zo 
uw efficiëntie, uptime en prestaties verbeteren. Maak gebruik van cloudgebaseerde HP PrintOS apps om uw 
productie- en serviceactiviteiten te beheren en te ontdekken hoe u bottlenecks kunt beperken. PrintOS Print 
Beat4 biedt u inzicht in elk aspect van uw printprestaties. Met deze oplossing beschikt u over alle gegevens 
die u nodig hebt om snel beslissingen te kunnen nemen over het gebruik van uw pers en de werking van uw 
productieprocessen. Minimaliseer ongeplande downtime met behulp van Predictive Press Care. Deze service 
toont waarschuwingen wanneer er een probleem is opgetreden. Het PrintOS Service Center is een centrale 
locatie waar u al uw serviceactiviteiten in kunt zien. Stel live vragen aan experts van HP via Visual Remote 
Guidance. 

Wij werken mee aan het succes van uw bedrijf. 
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HP SERVICE EDGE PORTFOLIO 

WERK

Aan de slag 

Beheer van printactiviteiten 

Verhoog de productie 

De beste kleuren en media 

Integratie van oplossingen  
en workflows3 

Uitbreiding van applicaties3 

Leren en transformeren met HP | HP Smart Tools & Services 

Slimme technologie is overal. Slimme technologie maakt gebruik van sensoren, analytische gegevens, 
cloudsystemen en het Internet of Things om uw apparaten te verbinden, gegevens te verzamelen, 
informatie te analyseren en het beheer te verbeteren zodat u dagelijkse processen efficiënter kunt 

maken. Slimme machines zijn echter slechts het begin. Uw eigen inbreng is ook onmisbaar. U kunt uw 
prestaties alleen maximaliseren als u weet hoe u uw machine moet gebruiken en onderhouden. Daarom 

introduceren wij een geheel nieuwe supportervaring, beheerd door HP en mogelijk gemaakt door een 
Smart Portfolio of Services.5 Verwerf de vaardigheden en tools om uw bedrijf te laten groeien. 

1  Voor bedrijfskritische services met de Business Critical Support Service is een 
serviceovereenkomst vereist. 

2 Van toepassing op de HP PageWide C500 pers. 
3  Van toepassing op HP PageWide T-serie webpersen. Neem voor informatie over de 

beschikbaarheid van Variable Data Print Services contact op met uw verkoopvertegenwoordiger. 
4  Van toepassing op HP PageWide T-serie webpersen. HP PrintOS Print Beat zal in de toekomst 

beschikbaar zijn op de HP PageWide C500 pers. 
5  HP Smart Services bieden een allesomvattende service-ervaring die beheerd wordt door 

HP. Afzonderlijke services worden mogelijk geleverd door HP of een geautoriseerde 
partner van HP. 

Kijk voor meer informatie op 
hp.com/go/webpressservice 
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GROEI
WEES 
SUCCESVOL
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