Software HP SmartTracker

Ganhe amplo controle sobre seus custos de
impressão e transforme-os em vantagem para você

CONTROLE

CONSISTÊNCIA

• Acompanhe e compare os custos de impressão e
taxas de reembolso ao mesmo tempo

• Evite a inserção manual de dados e mescle dados
facilmente a partir de HP SmartStream/HP Click/
controlador/painel frontal/MFP1

Relatórios e rastreamento de dados
robustos

• Gere/programe relatórios de fácil leitura: use os
modelos padrão ou personalize-os de acordo com
suas preferências
• Consolide o rastreamento e emissão de relatórios
em diversas impressoras HP PageWide XL1 e
DesignJet2
• Obtenha os detalhes completos: você pode
acessar os dados de origem por página
• Inclua impostos: você pode adicionar
responsabilidade fiscal a todos os seus relatórios

Todos os seus trabalhos são
atribuídos corretamente

• Atribua trabalhos por usuário de impressão,
projeto e departamento, ou edite as categorias
para se adequarem ao seu fluxo de trabalho
• Obtenha uma atribuição de trabalho de impressão
segura, com categorias opcionais protegidas por
senha que ajudam a prevenir erros
• Ative a alocação de trabalho de impressão correta:
envie trabalhos como faturável/não faturável e
adicione comentários com mais informações

EFICIÊNCIA

Fácil de usar, fácil de integrar
• Economize tempo: crie relatórios no formato de
faturas incluindo o logotipo de sua empresa
• Evite erros manuais: usuários, projetos atualizados
com a integração de diretório ativa e banco de
dados de projetos central
• Disponibilize tempo: integre com seu software de
contabilidade atual importando ou exportando
facilmente arquivos .csv
• Faça um melhor uso do tempo da equipe: o
preenchimento automático com as últimas
credenciais utilizadas ajuda a simplificar a
impressão

Para obter mais informações e fazer download da versão de avaliação, acesse
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software
O software HP SmartTracker é compatível apenas com suprimentos de tinta HP Originais.
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Os dados são consolidados entre todas as suas impressoras HP PageWide XL e impressoras multifuncionais.
Aplicável à Impressora multifuncional da série HP DesignJet XL 3600, Impressora multifuncional da série HP DesignJet T2600, Impressoras das séries HP DesignJet T1600 e T1700,
Impressoras das séries HP DesignJet Z6 e Z9+.

Especificações técnicas | software HP SmartTracker

Transforme seus custos de
impressão em vantagem para você
Evolua seus negócios com o HP SmartTracker.
Acompanhe os dados de impressão em diversas
impressoras HP PageWide XL1 e DesignJet2 e crie
facilmente relatórios consolidados para analisar seus
custos de impressão ou permitir o reembolso.

Rastreamento de dados e emissão de relatórios integrados em seu fluxo de trabalho

Imprima em:

Todos os seus trabalhos são
atribuídos corretamente

Impressora/MFP

Impressoras
HP PageWide XL
e DesignJet

HP SmartTracker
Nome de usuário:

Adicione texto

Senha:

Adicione texto

Controlador
Software HP SmartStream

Projeto:
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Senha:
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Departamento:
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Senha:

Adicione texto

Software de impressão HP Click

Especificações técnicas

Enviar

Informações para pedidos
Produto

8SW14AAE HP SmartTracker para impressora HP PageWide XL 8x00

Fontes compatíveis

HP SmartStream, HP Click, controlador, painel frontal (USB, cópia,
reimpressão, digitalização)

Idiomas disponíveis

Coreano, japonês, chinês simplificado, tailandês, português do Brasil,
espanhol do México, francês do Canadá, francês, italiano, alemão, espanhol,
português, neerlandês, sueco, russo, polaco, checo, árabe, turco e inglês

Unidades de medida
disponíveis

Imperial, métrica

8SW14A

HP SmartTracker USB para HP PageWide XL série 8x00

Entrega

Sistema de licenciamento

8SW14A

HP SmartTracker USB para HP PageWide XL série 5x00

Garantia

90 dias de garantia

8SW13A

HP SmartTracker USB para HP PageWide XL série 4x00

8SW12A

HP SmartTracker USB para HP XL série 3xx0

8SW11A

HP SmartTracker USB para impressora da série HP DesignJet

Requisitos mínimos

8SW14AAE HP SmartTracker para impressora HP PageWide XL série 5x00
8SW13AAE HP SmartTracker para impressora HP PageWide XL série 4x00
8SW12AAE HP SmartTracker para HP XL série 3xx0
8SW11AAE HP SmartTracker para impressora da série HP DesignJet

Requisitos do servidor Intel Core i3 2 GHz ou superior (recomenda-se i5)
4 GB ou mais de memória RAM (recomenda-se 8 GB)
2 GB de espaço livre no disco rígido, além de 2 GB para cada impressora
adicionada
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (64 bits) ou Windows Server 2008 R2 e Windows 10
Servidores virtuais são compatíveis
Requisitos do cliente

Compatibilidade Intel
4 GB de espaço livre no disco rígido
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (32 bits ou 64 bits) ou Windows Server 2008 R2 e
Windows 10
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