HP GROOTFORMAATOPLOSSINGEN VOOR

GEOSPATIALE PROFESSIONALS

De GIS-sector is de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd. Digitalisering is een belangrijke aanjager van deze
verandering en genereert nieuwe manieren van werken op het gebied van samenwerking op afstand, gemakkelijk
delen van bestanden en geavanceerde beveiliging om cyberaanvallen tegen te gaan. Met name
beveiligingsprotocollen worden steeds belangrijker voor organisaties: sinds begin 2020 zijn cyberaanvallen
de snelst groeiende misdaad in de VS met een toename van 400%.1 Tegelijkertijd nemen de bestandsgroottes
exponentieel toe, wat een extra laag complexiteit toevoegt. Ons doel is om uw wensen voor te blijven en het
afdrukken zo eenvoudig, krachtig en veilig mogelijk te maken terwijl we de hoge snelheden en resultaten van
hoge kwaliteit leveren die worden gevraagd. Met een gerichte portfolio van oplossingen voor GIS-toepassingen
kunt u er zeker een vinden die precies past bij uw wensen.

EÉN PRINTER.
IMPACT VOOR ELKE SECTOR.
HP DesignJet- en PageWide XL-printers voldoen aan de veranderende GIS-eisen.
Afbeeldingskwaliteit
Snelle verwerking
Beveiliging
Kostenbesparing
Compatibiliteit
en integratie van IT

Natuurlijke bronnen

Defensie en strijdkrachten*

Olie en gas; exploratie

Overheid*

Topografie*

Nutsbedrijven en infrastructuur

Stadsbeheer

*Afbeelding van Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC) waarvoor
een licentie-erkenning geldt, International Creative Commons 4.0

PRECISIE EN EFFICIËNTIE
Als geospatiale professional moet u complexe bestanden verwerken
en grootschalige ruimtelijke informatie communiceren met de meest
levendige, visuele details. Ons portfolio van HP DesignJet- en
PageWide XL-printers ondersteunt de hoge eisen in de GIS-sector en
biedt de hoge snelheden en hoge bestandsverwerkingsmogelijkheden
die uw productiviteit op kantoor kunnen verhogen.

BEPAAL UW PRINTKOSTEN

STROOMLIJN UW WORKFLOW

VERZEND MEERDERE BESTANDEN MET ÉÉN KLIK3

Volg printdata met HP SmartTracker en
creëer eenvoudig geconsolideerde rapporten
om uw afdrukkosten te analyseren of
vergoedingen mogelijk te maken.

Versnel geospatiale toepassingen
met HP SmartStream-software –
begin met afdrukken in 50% van
de tijd.2

Optimaliseer het mediagebruik en de kosten
en print met één klik3 de meest voorkomende
bestandsindelingen vanaf een pc of Mac.

OPTIMALE BEVEILIGING
Firewalls alleen zijn niet bestand tegen cyberaanvallen
van professionele hackers. U hebt 's werelds veiligste
grootformaatprinters4 van HP nodig om uw apparaten,
data en documenten te beschermen.

BESCHERM UW APPARATEN

BESCHERM UW DATA

BESCHERM UW DOCUMENTEN

Profiteer van de beste netwerkbeveiliging
met HP Connection Inspector, HP Secure Boot
en Whitelisting.4 Houd apparaten veilig met
HP Jet Advantage Security Manager-software.5

Profiteer van de beste
gegevensbescherming met
versleutelde communicatie
en toegangsbeheerlijsten.4

Bepaal wie toegang heeft tot de printer en vertrouwelijke
documenten met veilig printen met PIN-code.

HELP MIJ EEN PRINTER KIEZEN

HP DesignJet Z6 Pro
64 inch printer

HP DesignJet Z6
PostScript®-printerserie

HP DesignJet
T1700-printerserie

Ideaal voor

Externe beoordelingen

Interne beoordelingen

Type inkt

HP Vivid Photo-inkt
(inkt op pigmentbasis)

HP Bright Oﬀice-inkt

PostScript®,
PDF-taal

HP DesignJet
Z6810-productieprinter

HP PageWide
XL-printerportfolio

Urgentie en afdrukken van grote volumes
HP Vivid Photo-inkt
(inkt op pigmentbasis)

HP Vivid Photo-inkt
(inkt op pigmentbasis)

HP PageWide XL
pigmentinkt

PostScript®/PDF-upgradekit6

Afdrukbreedte

610 mm (24 inch)
1118 mm (44 inch)

1118 mm (44 inch)/B0+

1626 mm (64 inch)

1067 mm (42 inch)

Tot 1016 mm (40 inch)

Maximale
printsnelheid

24 inch model:
67 m²/uur (720 ft²/uur)
44 inch model:
85 m²/uur (916 ft²/uur)

26 sec/pagina op A1/D,
116 A1/D afdrukken/uur

98 m²/uur
(1055 ft²/uur)

113,6 m²/uur
(1225 ft²/uur)

Tot 30 pagina's/min
op A1/Arch D/ANSI D7

Zelfversleutelde HDD

Alle beveiligingsprotocollen

Beveiliging

Alle beveiligingsprotocollen

HP SD Pro 44 inch scanner

HP HD Pro 2 42 inch scanner

Verhoog de productie met nauwkeurige kleurenscans –
scherpe lijnen en fijne details – geleverd op hoge snelheid

Produceer uitstekende resultaten van hoge kwaliteit
met HP's zeer productieve HD-kleurenscanner

Kleur: 15 cm/sec (6 inch/sec)
Grijstinten: 33 cm/sec (13 inch/sec)8

Kleur: tot 33 cm/sec (13 inch/sec)
Grijstinten: tot 33 cm/sec (13 inch/sec)8

Maximum scanbreedte

1118 mm (44 inch)

1067 mm (42 inch)

Maximum mediadikte

2 mm (0,08 inch)

15 mm (0,6 inch)

Scansnelheid

Scannen naar

Bestand, e-mail, USB, HDD, netwerkmap, FTP, print

Compatibele printers

HP DesignJet T-serie, Z-serie en HP PageWide XL

1. PR Newswire, Top Cyber Security Experts Report: 4,000 Cyber Attacks a Day Since Covid-19 Pandemic.
2. Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in september 2020. Test waarbij geselecteerde printers van concurrenten die volgens IDC vanaf 2019 het grootste marktaandeel van ledprinters
wereldwijd vertegenwoordigen en software met HP SmartStream-software werden vergeleken waarbij de tijd wordt gemeten om pagina's uit een document van 63 pagina's te extraheren en deze te printen met
verschillende printers in vergelijking met het gebruik van equivalente softwareprogramma's.
3. Printen met één klik, nadat de afbeelding is geselecteerd, indien het hele bestand zonder wijzigingen van de afdrukinstellingen wordt geprint. Van toepassing op PDF-, JPEG-, TIFF-, DWF- en HP-GL/2-bestanden.
HP Click is alleen compatibel met originele HP inktsupplies.
4. Gebaseerd op een vergelijking van gepubliceerde beveiligingsspecificaties in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti. Januari 2021: vergelijking van de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer met concurrerende printers
die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. September 2020: vergelijking van de HP PageWide XL-portfolio met concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2019 het
grootste marktaandeel van led- en uv-gelprinters wereldwijd vertegenwoordigen. Vergelijkingsmatrix en verdere details zijn op aanvraag verkrijgbaar.
5. HP JetAdvantage Security Manager moet apart worden aangeschaft. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/securitymanager.
6. PostScript®/PDF-upgradekit geïntegreerd in HP DesignJet Z6 PostScript®-printerserie, HP DesignJet T1700 44 inch PostScript®-printer en HP DesignJet T1700dr 44 inch PostScript®-printer. Voor HP DesignJet T1700
44 inch printer, HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer, HP DesignJet Z6810-productieprinter en HP PageWide XL-printerportfolio moet dit afzonderlijk worden aangeschaft.
7. De HP PageWide XL 8200-printer levert 30 D/A1-prints met CAD-uitvoer in 1 minuut. Het aantal pagina's is afhankelijk van de printmodus en de geprinte toepassing.
8. Monochroom scannen: A1/D-afbeelding met zwarte tekst op 200 dpi; scannen in kleur: A1/D-kleurenafbeelding met volledige inktdekking op 200 dpi, 24-bits RGB.
Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de
uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie
worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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HELP MIJ EEN SCANNER KIEZEN

