
Upptäck smart 
utskrift

med HP storformatsskrivare och HP PrintOS



Dagens leverantörer av utskriftstjänster (PSP:er) 
förväntas leverera mer än någonsin—fler utskriftsjobb, 
kortare körningar och med stor anpassning. 
Eftersom produktion av digitalt tryck börjar överstiga 
kapaciteten i befintliga arbetsflödestekniker, vill 
PSP:er ha mer effektivitet och kontroll—från början 
till slutet. HP PrintOS kan hjälpa dig att nå detta—
genom att möjliggöra ojämförbar uppsikt över din 
verksamhet, förenkla produktionsprocesser och få nya 
tillväxtmöjligheter.

HP PrintOS är ett molnbaserat operativsystem som driver på produktivitet och inspirerar till innovation 
med en unik serie appar som ger större kontroll medan de förenklar produktionsprocesser.

Ligg före produktionen, även när du inte är 
vid skrivaren och få datadrivna insikter för 
ett bättre beslutsfattande och kontinuerliga 
förbättringar.

Få ett slut på upprepande och tidskrävande 
processer. Med automatiska säkerhetskopior 
och du kan enkelt återställa skrivaren och 
substratkonfigurationer.

Integrera enkelt webb-till-tryck-dekoration 
och skyltdesignverktyg på din webbsida och 
släpp loss potentialen online.

Få ut mer av din HP 
storformatsskrivare 
med HP PrintOS1

Styrkan hos  
HP PrintOS

Få kontroll över din 
produktion

Enkel konfiguration av 
dina substrat på distans

Fånga nya 
tillväxtmöjligheter



När du vill förenkla arbetsflödet, boosta produktiviteten, få mer innovation, 
eller expandera din verksamhet, se det breda sortimentet av PrintOS-appar 
som ökar din konkurrensfördel.

Ha kontroll på dina utskrifter i princip när 
som helst, var som helst med PrintOS 
Mobile app.2 Övervaka skrivarstatus, 
bläck- och substratförbrukning, 
se slutförda jobb och identifiera 
utskriftsproblem direkt.

Spara tid genom att enkelt öppna och 
spåra alla servicefall från en enskild vy, öka 
skrivarens drifttid med fjärrsupport för mer 
direktkommunikation och få uppdateringar 
i realtid via en enskild portal med PrintOS 
Service Center.3

Förbättra din operativa excellens med  
PrintOS Print Beat. Övervaka din 
utskriftsproduktion på distans, ladda 
ner information om utskriftsjobb och 
gör datadrivna beslut med exakt och 
uppdaterad information - hur lätt som 
helst. .

Öka på din webb-till-utskrift med PrintOS 
Applications Center, som gör det möjligt 
för kunderna att designa ett stort utbud av 
storformatsappliceringar—från tapeter och 
banderoller till T-shirts och fordonsdekaler—
på bara några minuter.

Säkerhet i molnet 
På HP är vi angelägna att se till att dina 
uppgifter—och dina kunders uppgifter—
förblir säkra. Vi arbetar hårt för att skydda 
data vid överföring och i molnet, så du kan 
skriva ut med tillförsikt. För att få veta mer, 
fråga oss om faktabladet PrintOS Security 
and Availability.

Konfigurera storformatsskrivare på distans 
var som helst, när som helst med PrintOS 
Configuration Center. Få rekommendationer 
i realtid om vilka åtgärder som ska vidtas 
och bekymra dig inte över att förlora 
anpassade substratprofiler med automatiska 
säkerhetskopior.

Fokuserade appar ger 
framgångsrika resultat



Ta dina utskriftsproduktioner till nästa nivå. Med bättre insyn i verksamheten, 
förenklad process och tillväxtmöjligheter kan HP PrintOS hjälpa dig att nå din 
fulla potential.

Skapa en framgångsrik framtid

Registrera dig idag
Gå till printos.com och aktivera din skrivare med 
säkerhetskoden som finns på din skrivares frontpanel. 
Ladda ner PrintOS for PSP Mobile app och sätt på 
demoläget innan du registrerar dig. 

Registrera dig gratis på printos.com
Läs mer på  
hp.com/go/latexprintos 
hp.com/go/stitchprintos
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1  För HP:s storformatsskrivare, är HP PrintOS kompatibel med HP Latex 100, 300, 500, 1500, 3000, och R skrivarserien, HP DesignJet Z6 och Z9 
skrivarserien och HP Stitch skrivarserien. HP PrintOS är också tillgänglig för Indigo Digitala pressar och HP PageWide industriella pressar.

2  HP PrintOS Mobile Application är kompatibel med Android™ 4.0 eller senare och iPhone mobila enheter som använder iOS 8 eller senare och 
kräver att skrivaren och smarttelefon är anslutna till Internet.

3  Service Center är också tillgängligt för HP Latex serien och HP Stitch skrivarserien. Den stödjer inte fallskapande för icke kvalificerade skrivare

PrintOS fördelar

Enkelhet
Enkel installation  
Enkel integration 

Låg installationskostnad

Automatisk
Eget underhåll 

Omedelbara 
programvaruuppdateringar

Insikter
Datadriven analys

Lugn och ro
HP Security 

HP sekretess 
Datalagring  

Förlust prevention

Uppkopplad
Förbättra teammobilitet  

Förbättrat samarbete

Alltid aktiv
Tillgänglig dygnet runt 

Åtkomstbar service

http://hp.com/go/latexprintos
http://hp.com/go/stitchprintos

