Tutustu fiksuun
tulostukseen
HP:n suurkokotulostimilla ja HP PrintOS
-sovelluksen avulla

Ota enemmän irti HP:n
suurkokotulostimistasi
HP PrintOS:n avulla1
Nykypäivän tulostuspalvelutoimittajilta odotetaan enemmän
kuin koskaan ennen: enemmän tulostustöitä, lyhyempiä
tuotantosarjoja ja runsasta räätälöintiä. Kun digitaalinen
painotuotanto alkaa ylittää nykyisten työnkulkutekniikkojen
kapasiteetin, tulostuspalvelutoimittajat haluavat lisää
tehokkuutta ja hallintaa alusta loppuun. HP PrintOS voi auttaa
saavuttamaan nämä tavoitteet: se antaa ennennäkemättömän
näkölinjan liiketoimintaan, yksinkertaiset tuotantoprosessit ja
uusia tilaisuuksia kasvuun.

HP PrintOS
-palvelun mahti
Pilvipohjainen HP PrintOS -käyttöjärjestelmä edistää tuottavuutta ja ajaa inspiraatiota
ainutlaatuisella sarjalla sovelluksia, jotka parantavat hallintaa ja yksinkertaistavat
tuotantoprosesseja.

Ota laitekantasi
tuotanto hallintaan

Määritä tulostusmateriaalit
vaivattomasti etäkäytöllä

Pysy tuotannon tasalla silloinkin, kun et ole
tulostimen luona, ja saa tietoon perustuvia
näkemyksiä, jotta voit tehdä parempia
päätöksiä ja jatkuvia parannuksia.

Tee loppu toistuvista ja aikaa vievistä
prosesseista. Varmuuskopiot
ovat automaattisia ja tulostimien
tulostusmateriaalimääritykset on
helppo palauttaa.

Tehosta tuottavuuttasi
Opettele maksimoimaan laitteittesi
potentiaali ja tehosta liiketoimintasi
tuottavuutta hankkimalla lisätietoa
HP:n tekniikoista.

Keskittyneet sovellukset
edistävät onnistumista
Halusitpa yksinkertaistaa työnkulkua, kasvattaa tuottavuutta,
edistää innovaatiota tai kasvattaa liiketoimintaa, voit hyödyntää
laajaa valikoimaa PrintOS -sovelluksia, jotka antavat kilpailuetua.

Paranna operatiivista erinomaisuutta
PrintOS Print Beatin avulla. Valvo
tulostustuotantoa etätoiminnolla, käytä ja
lataa tulostimen työtietoja ja tee tehokkaita
tietoon perustuvia päätöksiä täsmällisten
ja ajan tasalla olevien tietojen perusteella –
kaikki tämä on kätesi ulottuvilla.

Etämääritä kaikki suurkokotulostimet mistä ja
koska tahansa PrintOS Configuration Centerin
avulla. Hanki reaaliaikaisia suosituksia
laitekannalle tehtävistä toimista ja lopeta
räätälöityjen tulostusmateriaaliprofiilien
katoamisesta murehtiminen automaattisten
varmuuskopioiden avulla.

Maksimoi tuottavuutesi ja liiketoimintasi
menestys käyttämällä PrintOS Learnia,2
tulostusorganisaatiosi keskitettyä
opiskelualustaa. Kuluta ja seuraa räätälöityä
ja jatkuvaa opiskelusisältöä, joka perustuu
omaan profiilisi ja laitteeseesi. Aineisto on
saatavilla aina ja voit edetä omaan tahtiisi.

Tulosta varmuudella ilman valvontaa
seuraamalla tulostimen tilaa
ja valmistuneita töitä. Tunnista
tulostusongelmat saman tien ja
hallitse laitekantasi tuotantoa
käytännössä koska ja missä tahansa
PrintOS-mobiilisovelluksen avulla.3

Säästä aikaa avaamalla ja seuraamalla
kaikkia palvelutapauksia helposti yhdessä
näkymässä, kasvattamalla tulostimien
käytettävyysaikaa etätuella suoraa
viestintää varten ja saamalla reaaliaikaisia
tilapäivityksiä yhden portaalin kautta
PrintOS Service Centerin avulla.4

Kasvata kysyntää, säästä aikaa ja vältä
tulostusvirheitä PrintOS Applications
Centerin avulla. Sen avulla asiakkaat
voivat suunnitella erilaisia suurkokotulosteita
seinäjulisteista ja bannereista rullajulisteisiin
ja tarroihin – muutamassa minuutissa.

PrintOS-palvelun edut
Helppo

Aina käytössä

Helppo määritys
Mutkaton integraatio
Matalat
toteutuskustannukset

Käytettävissä 24/7
Helppo pääsy palveluun

Automaattinen

Yhdistetty

Itseään hoitava
Välittömät
ohjelmistopäivitykset

Tiimien parempi liikkuvuus
Enemmän yhteistyötä

Mielenrauha
Näkemykset
Datalähtöinen analyysi

HP-tietoturva
HP-tietosuoja
Tietojen säilytys
Häviämisen estäminen

Tietoturva pilvessä
Me HP:lla olemme sitoutuneet varmistamaan, että tietosi – ja asiakkaiden tiedot – pysyvät varmasti
turvassa. Pyrimme suojaamaan tietoja siirron aikana ja pilvipalvelussa, jotta voit tulostaa täydellä
varmuudella. Saat lisätietoja tilaamalla meiltä teknisen PrintOS Security and Availability -julkaisun.

Rekisteröidy jo tänään
Käy osoitteessa printos.com aktivoimassa tulostimesi
sen etupaneelissa näytetyllä turvakoodilla.
Lataa PrintOS for PSP -mobiilisovellus ja ota Demo
Experience -tila käyttöön ennen rekisteröintiä.

Rekisteröidy maksutta osoitteessa printos.com
Lisätietoja saa osoitteesta
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
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 P PrintOS on yhteensopiva seuraavien HP:n suurkokotulostimien kanssa: HP Latex -tulostin, HP DesignJet Z6 Pro- ja Z9+ Pro 64-in -tulostimet, HP DesignJet Z6- ja Z9 series
H
-tulostimet sekä HP Stitch series -tulostimet. HP PrintOS -palvelun saa myös Indigo-digitaalipainoihin, HP PageWide -teollisuuspainoihin ja HP PageWide XL Pro -tulostimiin.
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 rintOS Learn -palvelun saa HP Latex 700- ja 800 series -tulostimiin, HP Latex R series -tulostimiin, HP DesignJet Z6 Pro- ja Z9+ Pro 64-in -tulostimiin ja HP PageWide XL Pro
P
-tulostimiin.
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 P PrintOS Mobile on yhteensopiva Android™ 4.0 -käyttöjärjestelmän ja sitä uudempien versioiden kanssa sekä iOS 8 -käyttöjärjestelmää tai sitä uudempaa versiota käyttävien
H
iPhone-mobiililaitteiden kanssa. Palvelu edellyttää Internet-yhteyttä sekä tulostimelta että älypuhelimelta.
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 ervice Centerin saa HP Latex -tulostimiin, HP Stitch -tulostimiin sekä HP DesignJet Z6 Pro- ja Z9+ Pro 64-in -tulostimiin. Se ei tue tapauksien tuottamista tulostimille, joilla ei ole
S
siihen käyttöoikeutta.
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HP Latex Knowledge Centerin saa HP Latex -tulostimiin.
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