Objevte
chytrý tisk
v podobě velkoformátových tiskáren HP
a aplikace HP PrintOS

Získejte maximum
z velkoformátových
tiskáren HP s aplikací
HP PrintOS1
Očekává se, že moderní poskytovatelé tiskových služeb
nabídnou více než kdy dříve. Větší tiskové objemy, kratší
úlohy a přizpůsobení na míru. Jak objemy digitálního
tisku začínají překračovat možnosti stávajících technik
pro zpracování pracovních postupů, poskytovatelé
tiskových služeb žádají vyšší efektivitu a kontrolu po
celou dobu procesu. Aplikace HP PrintOS vám může
pomoci v dosažení těchto cílů tím, že nabízí nevídaný
přehled v celém vašem prostředí, pomáhá zjednodušit
výrobní procesy a nabízí nové příležitosti pro růst.

Výhody aplikace
HP PrintOS
Cloudový operační systém HP PrintOS pomáhá zvýšit produktivitu a podporuje inovativní řízení ve
formě jedinečných aplikací, které poskytují větší kontrolu a zjednodušují výrobní procesy.

Kontrola nad produkcí
ve všech zařízeních

Snadná konfigurace
materiálů na dálku

Nové příležitosti
k růstu

Zůstaňte na vrcholu produkce, i když
zrovna nejste u tiskárny, a získejte přístup
k přehledům vycházejícím z dat, se kterými
se můžete lépe rozhodovat a dále zlepšovat.

Rozlučte se s opakujícími se a časově náročnými
procesy. Zálohy probíhají automaticky a není
problém snadno obnovit konfigurace tiskáren
či materiálů.

Integrujte snadno nástroje pro tisk dekorací
a poutačů z webu a využijte naplno potenciál
online tisku.

Aplikace na míru přináší
lepší výsledky
Ať už chcete zjednodušit pracovní postupy, zvýšit produktivitu, podpořit
rozvoj inovací nebo se ujmout nových zakázek, můžete využít celé řady
aplikací PrintOS, které vám přinesou výhodu nad konkurencí.

Ovládejte tiskové operace prakticky
odkudkoli a kdykoli s aplikací PrintOS
Mobile.2 Monitorujte stav tiskárny,
spotřebu inkoustu a materiálu, zobrazte
dokončené úlohy a zaznamenejte
okamžitě problémy s tiskem.

Špičkový provoz s aplikací PrintOS Print
Beat. Sledujte vzdáleně tiskovou výrobu,
kontrolujte a stahujte data o tiskových
úlohách a rozhodujte se na základě
přesných a aktuálních informací – to vše
na dosah ruky.

Využijte možnost vzdálené konfigurace
velkoformátových tiskáren kdykoli
a z libovolného místa s aplikací PrintOS
Configuration Center. Nechte si v reálném
čase zobrazit doporučení o úkonech
potřebných pro všechna zařízení a mějte
jistotu, že nepřijdete o přizpůsobené profily
materiálu díky automatickému zálohování.

Zabezpečení v cloudu
Šetřete čas díky možnosti snadno otevřít
a sledovat všechny servisní případy v jednom
okně, dosáhněte delšího provozu tiskárny
díky snadnější komunikaci ve formě vzdálené
podpory a nechte si zobrazit novinky o stavu
v reálném čase v aplikaci PrintOS Service
Center.3

Umožněte více uživatelům tisknout z vašeho
webu díky řešení PrintOS Applications Center,
se kterým mohou zákazníci navrhovat
nejrůznější velkoformátové produkty, od tapet
a bannerů až po trička a potisky na vozidla.
To vše během minut.

Ve společnosti HP se zavazujeme zajistit, aby
informace o vás i vašich zákaznících zůstaly
v bezpečí. Pracujeme tvrdě na ochraně dat
při přenosu i uložení v cloudu, abyste mohli
tisknout s naprostou jistotou. Pokud vás
zajímají další informace, vyžádejte si od nás
dokumentaci o zabezpečení a dostupnosti
aplikace PrintOS.

Výhody aplikace PrintOS
Jednoduchost

Vždy k dispozici

Snadná instalace
Snadná integrace
Nízké náklady na
integraci

Nepřetržitý provoz
Dostupná služba

Připojení

Vše automaticky

Vylepšená mobilita pro tým
Bohaté možnosti spolupráce

Samoobslužná služba
Okamžité aktualizace
softwaru

Přehledy
Analýza založená
na datech

Důvěryhodnost
Zabezpečení HP
Ochrana soukromí HP
Ukládání dat
Ochrana před ztrátou

Podpora úspěšné budoucnosti
Povyšte tiskové pracovní postupy na novou úroveň. Díky lepšímu přehledu
o operacích, jednoduchosti a příležitostem pro další růst vám aplikace
HP PrintOS pomohou dosáhnout skutečného potenciálu.

Zaregistrujte se ještě dnes
Navštivte adresu printos.com a aktivujte tiskárnu zadáním
bezpečnostního kódu uvedeného na předním panelu tiskárny.
Stáhněte si mobilní aplikaci PrintOS for PSP a před registrací
zapněte režim Demo Experience.

Zaregistrujte se zdarma na adrese printos.com
Další informace naleznete na stránce
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos

 V případě velkoformátových tiskáren HP je aplikace HP PrintOS kompatibilní s tiskárnami HP Latex řady 100, 300, 500, 1500, 3000 a R a dále tiskárnami
řady HP DesignJet Z6/Z9 a HP Stitch. HP PrintOS je k dispozici také pro digitální tiskové stroje Indigo a průmyslové tiskové stroje HP PageWide.
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 A plikace HP PrintOS Mobile je kompatibilní s mobilními zařízeními se systémem Android™ 4.0 nebo novějším a mobilními zařízeními iPhone se systémem
iOS 8 nebo novějším a vyžaduje internetové připojení tiskárny a chytrého telefonu.
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 Service Center je k dispozici pro tiskárny řady HP Latex a HP Stitch. Produkt nepodporuje vytváření případů pro neoprávněné tiskárny
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