Descubra
a impressão
inteligente
com as impressoras de grande formato
HP e o HP PrintOS.

Tire maior proveito das
suas impressoras de
grande formato HP com
o HP PrintOS1
Hoje em dia, os prestadores de serviços de impressão estão
sujeitos a níveis de exigência nunca antes vistos – mais
trabalhos de impressão, prazos mais curtos e elevada
personalização. À medida que a produção de impressão
digital começa a exceder as capacidades das técnicas de
processo de trabalho existentes, o objetivo dos prestadores
de serviços de impressão é assegurar maiores índices de
eficiência e controlo – do início ao fim. O HP PrintOS pode
ajudar a atingir estes objetivos, oferecendo uma visibilidade
do negócio sem precedentes, processos de produção
simplificados e novas oportunidades de crescimento.

O poder do
HP PrintOS
Um sistema operativo baseado na nuvem, o HP PrintOS impulsiona a produtividade e inspira a
inovação com um conjunto único de aplicações que proporcionam maior controlo, ao mesmo tempo
que também simplificam os processos de produção.

Controle a produção
do parque

Configure facilmente os
substratos à distância

Aumente a sua
produtividade

Assegure o controlo da produção, mesmo
quando está longe da impressora,
e obtenha informações baseadas nos
dados para melhores tomadas de
decisões e melhorias contínuas.

Acabe com os processos repetitivos
e morosos. As cópias de segurança
são automáticas, e pode facilmente
repor as configurações de substratos
das impressoras.

Aprenda a maximizar o potencial dos
dispositivos e aumente a produtividade
da empresa através de um maior
conhecimento das tecnologias da HP.

Aplicações dedicadas
levam a resultados
de sucesso
Quer pretenda simplificar o processo de trabalho, aumentar
a produtividade, promover uma maior inovação ou fazer crescer
a sua empresa, tenha acesso a uma maior gama de aplicações do
HP PrintOS que aumentam a sua vantagem concorrencial.

Melhore a excelência operacional com
o HP PrintOS Print Beat. Monitorize
remotamente a produção de impressão,
aceda a e transfira informações sobre
o trabalho da impressora, e tome
decisões eficazes baseadas em dados,
com informações precisas e atualizadas –
na ponta dos dedos.

Configure remotamente impressoras de grande
formato a partir de qualquer lugar, a qualquer
momento, com o HP PrintOS Configuration
Center. Obtenha recomendações em tempo
real sobre ações a realizar com o seu parque
e, com as cópias de segurança automáticas,
nunca mais se preocupe com a perda de perfis
de substratos personalizados.

Maximize a sua produtividade e sucesso
empresarial com a HP PrintOS Learn,2
uma plataforma de aprendizagem central
para a sua organização de impressão.
Consuma e rastreie conhecimentos
personalizados e contínuos com base no
seu perfil e dispositivo, sempre disponível
ao seu próprio ritmo.

Imprima com confiança e sem supervisão
através da monitorização do estado da
impressora e dos trabalhos concluídos.
Identifique imediatamente problemas
na impressão e controle virtualmente
a produção da frota, a qualquer momento
e em qualquer lugar, com a aplicação
HP PrintOS.3

Poupe tempo abrindo e acompanhando
facilmente todos os casos de assistência
a partir de uma visualização única, aumente
o tempo de funcionamento da impressora com
suporte remoto para uma comunicação mais
direta, e receba informações em tempo real
sobre o estado do equipamento, através de um
único portal, com o HP PrintOS Service Center.4

Aumente a sua procura, poupe tempo
e evite erros de impressão com o HP PrintOS
Applications Center, permitindo que os
seus clientes criem uma variedade de
aplicações de grande formato – desde
revestimentos de parede e banners até
cartazes e autocolantes – em poucos
minutos.

Vantagens do HP PrintOS
Facilidade
e simplicidade

Sempre ativo
Disponibilidade
permanente.
Assistência acessível.

Configuração fácil.
Integração simples.
Baixos custos de
implementação.

Ligado

Automático

Manutenção autónoma.
Atualizações imediatas
de software.

Melhor mobilidade
da equipa.
Maior colaboração.

Tranquilidade
Informações
Análises baseadas
em dados.

Segurança HP.
Privacidade HP.
Armazenamento de
dados.
Prevenção de perdas.

Segurança na nuvem
Na HP, estamos empenhados em assegurar a proteção das suas informações, bem como das
informações dos seus clientes. Trabalhamos arduamente no sentido de proteger os dados em
trânsito e na nuvem, para que possa imprimir com total confiança. Para obter mais informações,
solicite-nos o documento técnico Segurança e disponibilidade do HP PrintOS.

Registe-se já
Aceda a printos.com e ative a sua impressora com o código
de segurança mostrado no painel frontal da impressora.
Descarregue a aplicação HP PrintOS for PSP e ative o modo
Demo Experience antes de efetuar o registo.

Inscreva-se gratuitamente em printos.com
Saiba mais em
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
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 o caso das impressoras de grande formato HP, o HP PrintOS é compatível com a Impressora HP Latex, as Impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas, a Impressora
N
HP DesignJet séries Z6 e Z9, bem como a Impressora HP Stitch. O HP PrintOS está igualmente disponível para as prensas digitais HP Indigo, as Prensas industriais HP PageWide e as
Impressoras HP PageWide XL Pro.
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 HP PrintOS Learn está disponível para a Impressora HP Latex séries 700 e 800, a Impressora HP Latex R, as Impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas e as
O
Impressoras HP PageWide XL Pro.
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 aplicação HP PrintOS Mobile é compatível com o Android™ 4.0 ou posterior e com dispositivos móveis iPhone com o iOS 8 ou posterior. Para usufruir da aplicação móvel HP PrintOS,
A
a impressora e o smartphone devem estar ligados à Internet.
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 HP Service Center está disponível para as Impressoras HP Latex, as Impressoras HP Stitch e as Impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas. Não suporta a criação
O
de casos para as impressoras não elegíveis.
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O HP Latex Knowledge Center está disponível para as Impressoras HP Latex.
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