Data sheet

HP SmartStream-software

voor HP PageWide XL- en HP DesignJet-printers
Uw nieuwe workflow voor producties op grootformaat—nu twee keer zo efficiënt1

SNELHEID

GROEI

• Reageer op de krapste deadlines met uitzonderlijk snelle
verwerking met de HP SmartStream Preflight Manager

• Produceer al uw GIS-plattegronden en point-of-sale (POS)-posters
op efficiënte wijze met HP PageWide XL-printers

• Verminder de noodzaak voor herdrukken en vertrouw op eigen
PDF-beheer met Adobe PDF Print Engine 32

• Bekijk een voorbeeld van de kleuren, precies zoals die eruitzien
op de afdruk en wijzig de instellingen met de interactieve
HP Crystal Preview Technology

Voer taken uit in de helft van de tijd1

• Wijzig instellingen niet meer één voor één, maar maak
voorinstellingen waarin alle gewenste instellingen worden
opgenomen en die keer op keer kunnen worden gebruikt

EFFICIËNTIE

Uw productieworkflow loopt gewoon beter
• Verbeter de workflowefficiëntie van uw technische productie
voor omgevingen met één of meerdere operators
• Geef uw productieworkflow een impuls met de intuïtieve
HP SmartStream Preflight Manager
• Maak gebruik van HP PageWide XL, HP DesignJetproductieaccessoires, zoals een online vouwer of een stapelaar
die is geïntegreerd of een hoge capaciteit heeft
• Beheer alle aangesloten HP PageWide XL- en HP DesignJet
Production-printers in uw bezit

Breid uit met kleurenproducties

• Haal het meeste uit uw media met technieken voor nesten die zijn
ontworpen om papierverspilling te minimaliseren
• Nauwkeurige gegevens voor facturatie: samenvattingen van
taakrapporten bevatten zelfs pixeldekking
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HP SmartStream-software: Vergroot uw productiviteit en de efficiëntie van uw operator
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1. Gedetailleerde informatie over de printerstatus, het inktniveau en de pagina's in de wachtrij die moeten
worden afgedrukt
2. Integratie van productieaccessoires: online vouwer, stapelaar met hoge capaciteit en stapelaar bovenop de printer
3. Ondersteuning voor meerdere printers:beheer alle aangesloten HP PageWide XL- en HP DesignJ
et-productieprinters in uw bezit
4. Visualiseer de status van uw taak met de Afdrukwachtrij en het paneel Taakgeschiedenis. Met taakgeschiedenis
kunt u gemakkelijk een taak opnieuw afdrukken
5. Filteroptie en extractfunctie: beheer van taken met veel pagina's
6. Oplossingscentrum: automatische detectie van potentiële problemen met de PDF en indeling
7. Formaat en type papier (kleur of monochroom) wordt automatisch gedetecteerd
8. HP Crystal Preview Technology: zie een voorbeeldweergave van de kleur zoals deze afgedrukt zal worden
9. Pas uw afdrukinstellingen aan per pagina, bestand of taak
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Voer taken uit in de helft van de tijd1

Vergroot uw huidige
productieworkflow

Efficiënte kleurproductie
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Vanaf nu wordt alles anders: uw productie met monochroom of kleur wordt zoveel
efficiënter dat het uw bedrijf zal transformeren
Ontvangst
• Klanten brengen of sturen de documenten om af te drukken, te kopiëren of te scannen en geven speciale wensen
aan (spoed, aantal afdrukken, kleur of monochroom, mediakwaliteit, afdrukgrootte, enz.)
• HP SmartStream-software maakt de taak, inclusief de speciale wensen van de klant

Voorbereiding en verwerking
• De voorbereidingsoperator gebruikt de HP SmartStream-software om eenvoudig de juiste instellingen toe
te passen op basis van de wensen van de klant
–– Automatische detectie van alle mogelijke problemen met de PDF (ontbrekende lettertypen, enz.) met
de geïntegreerde Adobe PDF Print Engine 32
–– Het aantal stappen/muisklikken dat nodig is voor afdrukken wordt geminimaliseerd dankzij aangepaste
voorinstellingen en extractie-opties
–– HP Crystal Preview Technology laat precies zien hoe technische inhoud en kleur worden afgedrukt. U kunt
precies zien hoe inhoud met grafische details eruit zal komen te zien, omdat de preview als kleurproef met
zachte kleuren op de toegewezen media wordt afgedrukt.
• De voorbereidingsoperator zendt de taak naar een afdrukoperator en deze voltooit de voorbereiding van het
bestand voor het afdrukken of zendt de taak direct door naar een specifieke printer
• De taak wordt verzonden naar de printer, waarbij wordt geprofiteerd van de uitzonderlijk hoge verwerkingssnelheid
van de HP SmartStream-software.

Afdrukken en afwerking
• HP SmartStream-software geeft de afdrukwachtrij van alle aangesloten HP PageWide XL- en HP DesignJetproductieprinters weer
• Zodra de taak is afgedrukt, kunt u het tabblad Taakgeschiedenis gebruiken om eenvoudig herhaalde afdrukken
te maken en kunt u de Taaksamenvatting gebruiken voor nauwkeurigere facturatie.

Afdrukken
en afwerking

Voorbereiding
en verwerking

Ontvangst
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Technische specificaties

Bestelgegevens

Ondersteunde
bestandssoorten

PDF, TIFF, JPEG en HP-GL/2

Product

Ondersteunde
HP PageWide
XL-printers
en -accessoires

HP PageWide XL 8000-printer

L3J71AAE HP SmartStream Preflight Manager voor HP PageWide XL- en
HP DesignJet-printers: Abonnement van een jaar 8

HP PageWide XL 8000-Blueprinter3

L3J72AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL
8000-printer

HP PageWide XL 5000-multifunctieprinter
HP PageWide XL 5000-printer

L3J73AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL
8000-Blueprinter3

HP PageWide XL 5000-Blueprinter3

L3J74AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL
5000-printerserie

HP PageWide XL 4500-multifunctieprinter
HP PageWide XL 4500-printer

L3J75AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL
5000-Blueprinter3

HP PageWide XL 4000-multifunctieprinter
HP PageWide XL 4000-printer

L3J76AAE HP SmartStream Print Controller voor HP PageWide XL
4000/4500-printerserie

HP PageWide XL-vouwer

L3J77AAE HP SmartStream Print Controller voor HP DesignJet
T7100/T7200 Production-printers

HP PageWide XL-vouwer met tabapplicator
HP PageWide XL-stapelaar met hoge capaciteit
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L3J78AAE HP SmartStream Print Controller voor HP DesignJet
T3500-multifunctieprinter

HP PageWide XL-stapelaar voor bovenop de printer5
Ondersteunde
HP DesignJet-printers
en -accessoires

L3J69AAE HP SmartStream Preflight Manager voor HP PageWide XL- en
HP DesignJet-printers

HP DesignJet T7200-productieprinter
HP DesignJet T7100 Printer (exclusief de HP DesignJet
T7100 Monochrome-printer)
HP DesignJet T3500-productiemultifunctieprinter
HP DesignJet Z6200-fotoproductieprinter
HP DesignJet Z6600-productieprinter

L3J79AAE HP SmartStream Print Controller voor HP DesignJet
Z6200/Z6600/Z6800 Production-printers

Minimale vereisten
Computerhardware en
-software

HP DesignJet Z6800-fotoproductieprinter

Intel Core i3 2.4 GHz met 4 virtuele kernen/threads
4 GB RAM
3,5 GB vrije ruimte per harde schijf plus 100 MB voor iedere extra
toegevoegde printer

HP DesignJet 110V-stapelaar 6

GERA-Butterfly Extra II-vouwer7

Schermresolutie van 1280 x 1024 pixels, afgestemd
of gekalibreerd op sRGB voor optimale HP Crystal
Preview-prestaties

GERA—Ladybird II - online vouwer7

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

es-te - estefold 4211 HP7

Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32- of 64-bits)

HP DesignJet 220V-stapelaar

Opmerking: HP SmartStream voor HP PageWide XL- en HP DesignJet-printers
ondersteunt PostScript-printers.
Het aantal HP-printers
dat ondersteund wordt

Maximaal 10

Geïntegreerde scanner

HP PageWide XL 5000-multifunctieprinter met
geïntegreerde scanner
HP PageWide XL 4500-multifunctieprinter met
geïntegreerde scanner
HP PageWide XL 4000-multifunctieprinter met
geïntegreerde scanner
HP DesignJet T3500-productiemultifunctieprinter
met geïntegreerde scanner
HP DesignJet HD Pro-scanner
HP DesignJet SD Pro-scanner
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Beschikbare talen

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands,
Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Chinees,
Taiwanees, Catalaans

Levering

Licentiesysteem

Garantie

90 dagen garantie
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Door gebruik te maken van HP SmartStream-software kunnen het voorbereiden en verwerken van
taken dubbel zo snel worden voltooid. Conclusie gebaseerd op een interne test van HP waarbij de tijd
werd gemeten die nodig was om pagina's uit een document van 50 pagina's op te halen en af te
drukken met verschillende printers en met gebruik van vergelijkbare software.
Adobe PDF Print Engine 3 is het renderingsplatform van de nieuwste generatie en is geoptimaliseerd
voor de totale PDF-workflow. Adobe PDF Print Engine 3 combineert prestatieoptimalisatie met
een nieuw schaalbaar frame voor digitale persen met een hoge snelheid, printers op grootformaat
en CTP-plaatbelichters. Adobe PDF Print Engine 3 is het snelste renderingsplatform voor de
betrouwbare reproductie van complexe inhoud met veel grafische details. Bezoek voor meer
informatie adobe.com/products/pdfprintengine.
Alleen verkrijgbaar in landen in Azië en Oceanië met uitzondering van Korea, Singapore, Australië
en Nieuw-Zeeland.
Verkrijgbaar vanaf november 2016.
Verkrijgbaar vanaf januari 2016.
Niet verkrijgbaar in Zuidoost Azië en Japan.
Alleen verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Niet verkrijgbaar in Noord-Amerika en Canada.

Bezoek voor meer informatie
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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