Ficha técnica

Software HP SmartStream para Impressoras
HP PageWide XL e HP DesignJet
Seu fluxo de produção de grande formato, duas vezes mais eficiente1

VELOCIDADE

EFICIÊNCIA

CRESCIMENTO

• Cumpra os prazos mais apertados com análise e
processamento de arquivos ultrarrápidos do HP
SmartStream Preflight Manager

• Distribua com facilidade a configuração do HP
SmartStream para diversas estações de trabalho —
predefinições, Hot folders, impressoras

• Use com impressoras HP PageWide XL, HP PageWide XL
Pro e HP DesignJet para ter um GIS eficiente e imprimir
pôsteres

• Reduza as reimpressões: use o gerenciamento de PDF
nativo com o Adobe PDF Print Engine2 para eliminar
possíveis problemas de impressão

• Visualize as cores exatamente como serão
impressas e ajuste as configurações com a Tecnologia
HP Crystal Preview interativa

• Forneça orçamentos precisos e em tempo hábil aos
clientes antes de imprimir com o Módulo de análise de
pixels HP SmartStream

• Pare de mudar as configurações uma por uma: crie
predefinições para agrupar todas as configurações
desejadas, depois utilize-as quando quiser

• Obtenha o aproveitamento máximo de suas mídias com
aninhamento projetado para minimizar o desperdício de
papel

• Remonte e renomeie facilmente conjuntos de arquivos
grandes com o Módulo organizador de documentos
HP SmartStream

• Mantenha a produtividade com uma interface de usuário
fácil e intuitiva

• Execute acessórios da HP e de terceiros: pastas on-line,
empilhadores, bobinas de recolhimento, cortadores e
scanners independentes

• Gerencie arquivos JDF enviados por meio de soluções
da Web para imprimir com facilidade: Módulo de
gerenciamento de fluxos de trabalho HP SmartStream

Realize trabalhos em 50% do tempo1

Otimize seu fluxo de produção

Expanda conforme sua necessidade

Para baixar a versão de teste, acesse
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial
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Com o software HP SmartStream, a preparação e o processamento de tarefas podem ser concluídos em 50% do tempo. Com base em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em setembro de 2020. Teste
que compara impressoras selecionadas da concorrência que representam a participação majoritária no mercado de impressoras de LED no mundo todo em 2019 de acordo com o IDC, e software para o software HP
SmartStream, com medição do tempo necessário para extrair páginas de um documento de 63 páginas e imprimi-las usando diversas impressoras em comparação com o uso de programas de software equivalentes.
O Adobe PDF Print Engine (APPE) é a plataforma de impressão de alta velocidade e alta fidelidade da Adobe. A versão 4 amplia a vantagem do APPE para reprodução de impressão com novas eficiências de desempenho e
recursos de renderização inovadores. O APPE 4 possibilita que as impressoras aumentem a eficiência do fluxo de trabalho e aproveitem o potencial de lucro de inovações na tecnologia de impressão a jato de tinta. Para saber
mais, acesse adobe.com/products/pdfprintengine.
Suporte oferecido para uma quantidade limitada de marcas e modelos, disponível após a apresentação do HP SmartStream para impressoras HP PageWide XL e HP DesignJet e impressoras de grande formato de outras
marcas. Para mais informações, acesse hp.com/go/smartstream/trial.
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Software HP SmartStream

Ajude a melhorar sua produtividade e a eficiência de operação
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1.

Tamanho e tipo de papel (colorido
ou monocromático) detectados
automaticamente

2. Salve as configurações em uma
predefinição e aplique-as quando
precisar
3. Ajuste todas as suas configurações
de impressão por página, arquivo ou
trabalho

removê-las; simplifique a produção de
trabalhos grandes
5. Centro de resolução: detecção
automática de possíveis problemas de
PDF e layout

V EL
OCI
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Conclua trabalhos em 50% do tempo1
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6. Adicione texto ou carimbos de imagem
aos trabalhos e salve como modelos
para reutilizar quando precisar

8. Suporte para várias impressoras com
informações detalhadas sobre o status
do dispositivo, nível de tinta, mídia
carregada e acessórios integrados

11. Tecnologia HP Crystal Preview: visualize
as cores exatamente como serão
impressas

9. Acompanhe o status do seu trabalho
por meio da fila de impressão e do
painel de histórico de trabalhos; O
histórico de trabalhos permite que

12. Ajude a cortar os custos de mídia com
aninhamento automático

Amplie com produção colorida
13. Módulo de análise de pixels: examine a
cobertura de pixels dos trabalhos antes
da impressão e obtenha uma estimativa
precisa dos custos
14. Módulo organizador de documentos:
renomeie arquivos, crie diferentes
versões de arquivos e reordene
páginas economizando tempo

de trabalho: trabalhe com arquivos
JDF e automatize o fluxo de trabalho
com uma integração uniforme do
SmartStream em seu processo da Web
até a impressão.
16. Módulo de densidade de tinta: ajuste o
nível de tinta em sua PageWide XL Pro
10000 para suas diferentes aplicações

NT
O

10. Prepare impressões e coloque-as em
espera para liberação posterior

ME

você repita impressões com facilidade

CIÊ

Envie os trabalhos para o HP
SmartStream ou diretamente para
impressão por meio de Hot folders
compartilhadas

EFI

7.

CRE
SCI

Melhore seu fluxo de produção

NCI
A

4. Use a classificação de páginas
por tamanho e cor para aplicar
configurações ou para movê-las/

15. Módulo de gerenciamento de fluxos

Expanda ainda mais com a PageWide XL Pro
17. Altere a origem da mídia de rolo
para folha para habilitar novas
funcionalidades, como impressão
frente e verso
18. Imprima folhas e placas frente e verso
em um fluxo de trabalho otimizado com
giro automático, garantindo o registro
adequado entre os lados
19. Habilite o aninhamento automático em
trabalhos frente e verso em folhas e
placas

20. Habilite o registro lado a lado para
visualizar como os dois tamanhos do
seu trabalho serão posicionados ao
imprimir frente e verso
21. Aplique espelhamento horizontal ou
vertical às suas imagens
22. Gere códigos QR automaticamente
como um carimbo e adicione-os ao seu
trabalho
3
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Especificações técnicas

Informações para pedidos

Tipos de arquivos
compatíveis

PDF, TIFF, JPEG, DWF(x) e HP-GL/2, até mesmo dentro de um ZIP.
Todos os formatos de arquivo são compatíveis com o Driver de envio
HP SmartStream

Produto 8SW00AAE HP SmartStream Preflight Manager para
impressoras HP PageWide XL e HP DesignJet

Impressoras
e acessórios
HP PageWide XL
compatíveis

Série de impressoras HP PageWide XL Pro

8SW00A

Empilhador HP PageWide XL Pro

8SW01AAE HP SmartStream Print Controller para impressoras HP DesignJet 9

Alimentador de folhas HP PageWide XL Pro

8SW01A

HP SmartStream Print Controller USB para impressoras HP DesignJet10

8SW02AAE HP SmartStream Print Controller para impressoras HP XL série 3xx0

Série de impressoras HP PageWide XL 5

8SW02A

Dobradora HP F70

HP SmartStream Print Controller USB para impressoras HP XL série 3xx0

Dobradora HP F70 com aplicador de separador

8SW03AAE Controlador de impressão HP SmartStream para impressoras HP
PageWide XL série 4x00

Dobradora HP F60 com aplicador de separador

8SW03A

Dobradora HP F40

HP SmartStream Print Controller USB para impressoras HP PageWide XL
série 4x00

Empilhador de alta capacidade HP PageWide XL

8SW04AAE HP SmartStream Print Controller para série de impressoras HP PageWide
XL 5x00 / 6000 / 8x00

Empilhador superior HP PageWide XL

8SW04A

HP SmartStream Print Controller USB para impressoras HP PageWide
série XL 5x00/6000/8x00

8SW05A

HP SmartStream Print Controller USB para a impressora HP PageWide XL Pro
séries 5000/8000

Software HP SmartTracker
Impressoras
e acessórios
HP DesignJet
compatíveis

HP SmartStream USB Preflight Manager para impressoras
HP PageWide XL e HP DesignJet

Impressora HP DesignJet série T1700
Impressoras HP DesignJet séries T1600/2600

8SW06AAE HP SmartStream Print Controller para a impressora HP PageWide XL Pro série
10000

Impressora de produção HP DesignJet T7200
Impressora HP DesignJet T7100 (exceto a impressora
monocromática HP DesignJet T7100)
Impressoras multifuncionais HP DesignJet XL série 3600
Impressora multifuncional de produção HP DesignJet T3500

8SW06A

HP SmartStream Print Controller USB para impressoras HP PageWide XL Pro
série 10000

8SW07AAE

Upgrade do HP SmartStream Print Controller para impressoras HP PageWide
XL série Pro

8SW07A

Upgrade do HP SmartStream Print Controller para impressoras HP PageWide
USB série Pro

Impressora de produção fotográfica HP DesignJet Z6810

2NH46AAE Módulo organizador de documentos HP SmartStream

Impressora HP DesignJet série Z9+

2NH47AAE Módulo de análise de pixels HP SmartStream

Impressora HP DesignJet Z6
Impressora HP DesignJet Z9 Pro

6UA04AAE Módulo de densidade de tinta HP SmartStream11

Impressora HP DesignJet Z6 Pro

6UA02AAE Módulo de gerenciamento de fluxos de trabalho HP SmartStream

+

Nota: O HP SmartStream para impressoras HP PageWide XL e HP DesignJet oferece suporte a
impressoras PostScript. Impressoras HP DesignJet anteriores podem ser compatíveis. Verifique
a compatibilidade com modelos anteriores.
Idiomas disponíveis

Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, japonês,
coreano, polonês, português, russo, chinês, taiwanês, catalão

Entrega

Sistema de licenciamento 8

Garantia

90 dias de garantia

Requisitos mínimos
Hardware e
software
do computador

Intel Core i3 de 2,4 GHz com 4 núcleos virtuais/threads
4 GB de RAM
3,5 GB de espaço livre no disco rígido, além de 100 MB para cada
impressora adicionada
Resolução de tela de 1280 × 1024 pixels, com ajuste ou calibração de
sRGB, para desempenho ideal do HP Crystal Preview
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7, 8 ou 10 (64 bits)

Nota: Com base nos requisitos mínimos de computador e software, não se recomenda
adicionar mais de dez impressoras.
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Usando o software HP SmartStream, o renomeamento pode ser concluído com economia de até 70% do tempo. Conclusão baseada em um teste interno da HP
realizado em novembro de 2020 que comparou o Módulo de gerenciamento de documentos HP SmartStream com o processo manual equivalente ao renomear
um documento de 85 páginas.
A disponibilidade varia de acordo com a região.
Disponível somente na Europa, no Oriente Médio e na África.
Não disponível na Ásia-Pacífico e no Japão.
As licenças devem ser instaladas em um servidor de licenças, que pode estar localizado em uma máquina física ou virtual (VMWare Workstation, VMWare ESXi,
Virtual Box).
Licença disponível para HP DesignJet T7100/7200, T1700, T1600/2600, T3500, Z6xx0, Z6/Z9
Licença disponível para HP DesignJet T1700, T1600/2600, Z6/Z9
Licença disponível para HP PageWide XL Pro 10000

Para mais informações, acesse
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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