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

Obtenha mais de suas
impressoras HP de
grande formato com
o HP PrintOS1
Espera-se que os prestadores de serviços de impressão
(PSPs) de hoje proporcionem mais do que nunca – mais
trabalhos de impressão, tiragens mais curtas e alta
personalização. Conforme a produção de impressão
digital começa a exceder as capacidades das técnicas
de fluxo de trabalho existentes, os PSPs querem maior
eficiência e controle, do início ao fim. O HP PrintOS pode
ajudá-lo a atingir esses objetivos, permitindo uma linha
de visão sem precedentes em seu negócio, processos
de produção simplificados e novas oportunidades de
crescimento.

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

Tenha controle sobre
a produção de sua frota
Fique no controle da produção mesmo
quando estiver longe de sua impressora,
e obtenha insights orientados por dados
para uma melhor tomada de decisões e
melhorias contínuas.

Configure remotamente
os substratos com
facilidade
Ponha um fim aos processos repetitivos
e demorados. Os backups são automáticos,
e você pode facilmente restaurar as
configurações do substrato de suas
impressoras.

Acelere sua
produtividade
Aprenda como maximizar o potencial
de seus dispositivos e aumentar
a produtividade de seu negócio,
aumentando seu conhecimento
sobre as tecnologias HP.

Aplicativos focados
conduzem a resultados
bem-sucedidos
Seja buscando simplificar o fluxo de trabalho, aumentar a produtividade,
impulsionar a inovação ou fazer seu negócio crescer, aproveite uma ampla
gama de aplicativos PrintOS que aumentam sua vantagem competitiva.

Melhore a excelência operacional com
PrintOS Print Beat. Monitore remotamente
sua produção de impressão, acesse e faça
o download de informações dos trabalhos
da impressora e tome decisões eficazes
com informações precisas e atualizadas –
na ponta de seus dedos.

Configure remotamente impressoras de grande
formato a partir de qualquer local, a qualquer
momento, com PrintOS Configuration Center.
Obtenha recomendações em tempo real sobre
ações a serem tomadas com sua frota, e nunca
se preocupe com a perda de perfis de substrato
personalizados com backups automáticos.

Maximize sua produtividade e sucesso
empresarial com PrintOS Learn,2
a plataforma central de aprendizagem
para sua empresa de impressão.
Faça e rastreie currículos de cursos
personalizados e contínuos com base
em seu perfil e dispositivo, sempre
disponíveis em seu próprio ritmo.

Imprima com confiança sem supervisão,
monitorando o status da impressora
e os trabalhos concluídos. Identifique
imediatamente problemas de impressão
e obtenha controle sobre a produção de
sua frota praticamente a qualquer hora
e em qualquer lugar com o Aplicativo
móvel PrintOS.3

Economize tempo abrindo e rastreando
facilmente todos os casos de serviço
a partir de uma única visualização, aumente
o tempo de funcionamento da impressora
com suporte remoto para uma comunicação
mais direta e receba atualizações de status
em tempo real por um único portal com
o PrintOS Service Center.4

Aumente sua demanda, economize tempo
e evite erros de impressão com o PrintOS
Applications Center, permitindo que
seus clientes projetem uma variedade de
aplicações de grande formato – desde
revestimentos de parede e rolos até
banners e adesivos – em apenas alguns
minutos.

Benefícios do PrintOS
Fácil

Sempre disponível

Fácil configuração
Integração simples
Baixo custo de
implementação

Disponibilidade 24/7
Serviço acessível

Alimentador
automático

Conectado
Melhoria da
mobilidade da equipe
Aumento da
colaboração

Automanutenção
Atualizações imediatas
do software

Insights
Análise orientada
por dados

Tranquilidade
Segurança HP
Privacidade HP
Armazenamento de dados
Prevenção de perdas

Segurança na nuvem
Na HP estamos empenhados em garantir que suas informações, e as informações de seus clientes,
estejam seguras. Trabalhamos duramente para proteger dados em trânsito e na nuvem, para
que você possa imprimir com total confiança. Para saber mais, peça-nos o artigo técnico sobre
Segurança e Privacidade do PrintOS.

Cadastre-se hoje
Acesse printos.com e ative sua impressora com o código de
segurança mostrado no painel frontal de sua impressora.
Faça o download do aplicativo PrintOS para PSP Mobile e
ative o modo de Experiência Demo antes de cadastrar-se.

Cadastre-se gratuitamente em printos.com
Saiba mais em
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
hp.com/go/designjet-printos
hp.com/go/pagewide-xl-printos
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Para as impressoras HP de grande formato, o PrintOS HP é compatível com as impressoras HP Latex, impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas, impressoras
HP DesignJet Z6 e Z9 e impressoras da série HP Stitch. O PrintOS HP também está disponível para impressoras digitais Indigo, impressoras industriais HP PageWide e impressoras
HP PageWide XL Pro.
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PrintOS Learn está disponível para impressoras HP Latex séries 700 e 800, impressoras HP Latex série R, impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas e impressoras
HP PageWide XL Pro.
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O aplicativo HP PrintOS Mobile é compatível com Android™ 4.0 e posteriores e com dispositivos móveis iPhone com iOS 8 e posteriores, e requer que a impressora e o smartphone
estejam conectados à Internet.
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Service Center está disponível para as impressoras HP Latex, impressoras HP Stitch e impressoras HP DesignJet Z6 Pro e Z9+ Pro de 64 polegadas. Não é compatível com a criação
de casos para impressoras não identificadas.
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O HP Latex Knowledge Center está disponível para impressoras HP Latex.
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