Verbeter de samenwerking binnen
het team en versnel bouwplannen

HP DesignJet-printers en scanoplossingen
voor de bouw

Lever op tijd en binnen budget
Communiceer wijzigingen in de bouw en planning
snel met afdrukken en scannen op locatie. Vermijd
de kosten in tijd en geld voor outsourcing en houd
documenten vertrouwelijk.
• Versnel de doorlooptijden voor printen en scannen
• Verlaag de kosten voor scannen en kopiëren
• Profiteer van beveiligd afdrukken, scannen en delen

Werk samen en houd wijzigingen bij

Afdrukbehoeften
in de bouwsector

Effectieve communicatie is cruciaal voor een
succesvol project Het vastleggen van wijzigingen,
snel scannen van gewijzigde documenten in de
studio of op locatie en het delen hiervan met
het team zorgt ervoor dat iedereen bij blijft.
• Deel informatie snel en eenvoudig
met scannen op locatie
• Houd de vooruitgang bij met beveiligde,
nauwkeurige documentatie

Voltooi taken naar specificatie
Het bijhouden de projectplanning en op tijd voltooien
van taken is net zo belangrijk als het eindproduct.
Gebruik HP DesignJet afdrukoplossingen om
wijzigingen in ontwerpen en de planning duidelijk
vast te leggen gedurende het proces.
• Houd nauwkeurig een complete revisielijst bij
• Documenteer de plannen van begin tot einde,
inclusief wijzigingen en goedkeuringen
• Volg een strikt, duidelijke vastgelegde planning

HP oplossingen komen tegemoet aan de vereisten
van iedere speler in de bouwsector
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Een van de grootste uitdagingen voor ieder bouwproject is om alle neuzen dezelfde kan op te krijgen.
De HP DesignJet T830-multifunctieprinter is ontworpen om tegemoet te komen aan de vereisten van de bouwsector,
van kantoor tot aan de bouwplaats.
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Aannemer

Opzichter

De algemene aannemer
rapporteert direct aan de eigenaar
en faciliteert communicatie tussen
de verschillende spelers in het
team, hij of zij vertrouwt hierbij
op HP DesignJet-oplossingen
om informatie duidelijk te
communiceren zodat het project
volgens de planning, op tijd en
binnen budget verloopt, en zorgt
daarnaast voor een tijdige betaling.

De opzichter coördineert de
verschillende spelers op de
bouwplaats en vertrouwt op HP
DesignJet-printers en -scanners
om wijzigingen in het project
duidelijke te communiceren aan de
juiste mensen, op het juiste moment
en in de juiste volgorde.

Onderaannemer

HP DesignJet-printers en
-scanners maken effectief en
snel delen van wijzigingen aan
het project mogelijk gedurende
het bouwproces, waardoor de
onderaannemers altijd op de
hoogte zijn van de plannen
van de algemene aannemer en
waardoor er nauwkeurig verslag
wordt gemaakt van de verrichte
werkzaamheden.

Eigenaar
De eigenaar communiceert direct
met de algemene aannemer en wil
zeker weten dat de bouwplanning
en budgetten onder controle zijn.
HP DesignJet-printers en -scanners
spelen een belangrijker rol bij het
vastleggen van wijzigingen en
de voortgang van het project.

COMPACT

MULTITASKING

36-inch MFP met
geïntegreerde scanner

Afdrukken, scannen
en kopiëren

Administratie

De administratie heeft duidelijke
afgedrukte documenten nodig
voor het goedkeuringsproces.
HP DesignJet-printers en -scanners
leggen plannen en wijzigingen
aan het project duidelijk vast,
waardoor de administratie kan
controleren of aan alle regels
wordt voldaan.
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Architect
HANDIG

ROBUUST
Optionele beschermende
ast en wieltjes voor
eenvoudig vervoer

WI-FI
Geïntegreerde
draadloze
connectiviteit2

Verminder verspilling
met 50%: druk af
op halve schaal met
de automatische
veltoevoer/-lade,
vermijd extra werk
en verspilling van
brede rollen3

Dankzij HP DesignJet-oplossingen
kunnen de architecten die gedurende
het project wijzigingen maken,
bijhouden en goedkeuren er zeker van
zijn dat alle plannen zijn bijgewerkt;
regels en wetgeving worden
nageleefd; en overal goedkeuring
voor is verkregen.

Beschikbaar vanaf januari 2016. De getoonde render van de HP DesignJet Rugged Case is gebaseerd op een onvoltooid productontwerp. De uiteindelijke
ontwerpdetails kunnen verschillen.
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HP DesignJet enkele en multifunctieprinters
Oplossingen voor al uw behoeften voor afdrukken en scannen: in de studio,

24

op het hoofdkantoor of op de bouwplaats

inch

Kleiner architectenbureau
of kleinere onderaannemer
Ideaal voor kleinere architectenbureaus
of onderaannemers die op zoek
zijn naar hoogwaardige betaalbare
resultaten voor incidentele afdrukken.

inch

44
inch

HP DesignJet T120printer

HP DesignJet T520printers

Kleine en middelgrote
hoofdkantoren
Ideaal voor kleine en middelgrote
architectenbureaus en aannemers of
onderaannemers die behoefte hebben
aan een gecentraliseerd systeem
voor het afdrukken en scannen
van plannen en tekeningen en de
incidentele hoogwaardige renders
voor voorstellen.
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HP DesignJet T520printers

HP DesignJet T930-printerserie

HP DesignJet T790
Printerserie

HP DesignJet T830
Standaard multifunctieprinter

HP DesignJet T795
Printer

HP DesignJet T730-printer

Bouwplaats
Afdrukken en scannen op de bouwplaats
is voornamelijk ontworpen voor
algemene aannemers in middelgrote tot
grote organisaties die op zoek zijn naar
een eenvoudige en effectieve manier om
projectwijzigingen te communiceren aan
alle spelers in het team.

HP DesignJet T2530
Standaard multifunctieprinterserie

HP DesignJet T830
Standaard multifunctieprinter

Middelgrote tot
grote onderneming
Middelgrote tot grote architectenbureaus
en aannemers hebben behoefte aan
gecentraliseerde multifunctiemogelijkheden
waarmee hoge productiviteit en grote oplages
kunnen worden gerealiseerd, de onderneming
mee kan worden beheerd en de connectiviteit
en beveiliging worden gewaarborgd.

HP DesignJet T2530
Standaard multifunctieprinterserie
HP DesignJet T1300
Printer
HP DesignJet T1530
Printerserie

1. Gebaseerd op Wi-Fi geïntegreerde MFP's van 36 inches, per september 2015 beschikbaar op de markt.
2. Voor lokaal afdrukken moeten het mobiele apparaat en de printer zich op hetzelfde netwerk bevinden (meestal Wi-Fi-toegangspunt om draadloze naar bekabelde verbindingen te overbruggen) of een directe
draadloze verbinding hebben. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Draadloze werking is alleen compatibel met werking op 2,4 GHz. Voor afdrukken op
afstand is een internetverbinding vereist met een op internet aangesloten printer van HP. Het gebruik van draadloos breedband vereist een afzonderlijk aangekocht servicecontract voor mobiele apparaten. Doe bij de
serviceprovider navraag over de dekking en beschikbaarheid in uw gebied. Raadpleeg hp.com/go/designjetmobility voor meer informatie .
3. Afdrukken op vellen maakt extra werk- en snijverspilling van afdrukken overbodig op gelijkwaardige printers met rollen op de markt per september 2015. Bijvoorbeeld: afdrukken op halve schaal (13,5 inches) op een
normale (36 inches) rol, resulteert in 50% minder papierverspilling en daarbij behorende arbeidsuren.

Ontdek meer: hp.com/go/designJet
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties
voor producten en diensten van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets uit
deze informatie dient te worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard of ontbrekende
informatie in deze handleiding.
PANTONE is het eigendom van Pantone, Inc. Het FireWire-logo is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
4AA6-2116NLE, november 2015

