Η HP Inc. παρουσιάζει το νέο
Χαρτοφυλάκιο Εκτύπωσης Α3
Επόμενης Γενιάς
Η HP Inc., παγκόσμιος ηγέτης της εκτύπωσης, παρουσίασε μια
εκτεταμένη σειρά ισχυρών πολυλειτουργικών εκτυπωτών (MFP) Α3.
Νωρίτερα, η εταιρεία ανακοίνωσε

την οριστική συμφωνία

εξαγοράς του τμήματος εκτυπωτών της Samsung Electronics Co.,
Ltd., μέσω μιας συναλλαγής αξίας 1,05 δις $, που αποτελεί τη
μεγαλύτερη εκτυπωτική εξαγορά στην ιστορία της HP. Αμφότερες
οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν με την έναρξη του Παγκόσμιου
Συνέδριου Συνεργατών HP.
Η πρωτοποριακή τεχνολογία των νέων Πολυλειτουργικών συσκευών
Α3 της HP περιλαμβάνει:
16 νέες πλατφόρμες επόμενης γενιάς HP PageWide
LaserJet, που κατοχυρώνουν την καινοτομία στον τομέα
εκτυπωτών
Παγκόσμιου επιπέδου ασφάλεια για συσκευές, έγγραφα
δεδομένα
Προηγμένα συστήματα ελέγχου με βάση το cloud
αναλύσεις μεγάλων δεδομένων για τον εντοπισμό και
πρόβλεψη αναγκών συντήρησης και προμηθειών
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Ελκυστική εξοικονόμηση κόστους για έγχρωμες εκτυπώσεις
Για δεκαετίες, ο εκτυπωτικός αυτός τομέας υστερούσε ως προς
τις ανατρεπτικές καινοτομίες που θα ήταν απαραίτητες για την
αποτελεσματική τους συντήρηση, την προστασία τους απέναντι σε
παραβιάσεις της ασφάλειας, αλλά και την παροχή έγχρωμων
εκτυπώσεων με προσιτό κόστος. Η HP έρχεται σήμερα να αλλάξει
τα δεδομένα, με ένα χαρτοφυλάκιο επόμενης γενιάς για λύσεις
Πολυλειτουργικών μηχανημάτων Α3 που προσφέρουν την ευκολία,
αξιοπιστία, λειτουργικότητα και ασφάλεια που απαιτούνται για
την αναμόρφωση των επαγγελματικών εκτυπώσεων.

Με τη κυκλοφορία, αλλά και με το ανανεωμένο πρόγραμμα
μεταπωλητών Managed Print Specialist, η HP έχει σήμερα τη
δυνατότητα να προσφέρει το πιο προηγμένο lineup λύσεων
γραφείου για εκτυπώσεις Πολυλειτουργικών laser Α3 και Α4, σε
πλήρη ευθυγράμιση με την εξελισσόμενη μετάβαση του κλάδου προς
την παροχή συνολικών λύσεων “as a service”, καθώς και προς τις
πωλήσεις βάσει συμβολαίου, αντί μέσω απλών συναλλαγών.
«Η πολυπλοκότητα των παραδοσιακών φωτοτυπικών μηχανημάτων
καθιστά την επισκευή και συντήρησή τους ιδιαίτερα
αντιπαραγωγική, τόσο για τους συνεργάτες όσο και για τους
πελάτες μας», σημείωσε ο Enrique Lores, president, Imaging &
Printing, HP Inc. «Αξιοποιώντας την ανώτερη τεχνολογία μας
στις εκτυπώσεις, οι πολυλειτουργικοί μας εκτυπωτές Α3 επόμενης
γενιάς μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα, καθώς αναβαθμίζουν
τη συνολική εμπειρία πελατών και συνεργατών, λειτουργώντας
ταυτόχρονα και σαν εφαλτήριο ανάπτυξης για υπηρεσίες
διαχείρισης εκτυπώσεων και εγγράφων. Αυτό ακριβώς εννοούμε,
όταν λέμε ότι ανακαλύπτουμε ξανά την εκτύπωση».
Πολυλειτουργικοί Εκτυπωτές Α3 Επόμενης Γενιάς
Το πλήρες χαρτοφυλάκιο Πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP Α3 –που
συμπεριλαμβάνει τρεις (3) πλατφόρμες PageWide και δεκατρείς
(13) πλατφόρμες LaserJet- θα είναι διαθέσιμο με μια ευρεία
γκάμα επιλογών αξεσουάρ για ενσωματωμένη συρραφή, στοίβαξη και
διάτρηση, αλλά και υψηλής χωρητικότητας εξαρτήματα
συρραφής/στοίβαξης και βιβλιοδεσίας, για κορυφαίες εμπειρίες
χρηστών. Παρέχοντας αυτή τη μεγάλη γκάμα επιλογής συσκευών, η
HP προσφέρει στο δίκτυο των συνεργατών της ενισχυμένες
δυνατότητες, καθώς και ευέλικτη τιμολόγηση έτσι ώστε να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες του συνόλου των πελατών τους.
Οι πλατφόρμες HP PageWide Enterprise και Pro προσφέρουν
μοναδική εξοικονόμηση κόστους για έγχρωμες εκτυπώσεις, ενώ
παράλληλα συνδυάζονται με τις μεγαλύτερες ταχύτητες στην
κατηγορία τους, αλλά και με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
σε σύγκριση με τις συσκευές laser της κατηγορίας τους. 1,2 Η

απλοποιημένη αρχιτεκτονική της τεχνολογίας HP PageWide -με
μόνο τρία εξαρτήματα που ενδέχεται να χρειαστούν
αντικατάσταση- θα συντελέσει στη μείωση του κόστους συντήρησης
για τους συνεργάτες. Τόσο οι απλές, όσο και οι
πολυλειτουργικές συσκευές είναι ικανές να φτάνουν σε ταχύτητες
που κυμαίνονται από 40 έως 60 σελίδες το λεπτό (έως και 80
σελ./λ. σε Γενική λειτουργία γραφείου). Οι συσκευές HP
PageWide Pro θα είναι διαθέσιμες την άνοιξη του 2017, ενώ οι
συσκευές HP PageWide Enterprise θα είναι διαθέσιμες
το
φθινόπωρο του 2017.
Οι Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές HP LaserJet Managed, είτε
έγχρωμοι είτε μονόχρωμοι, θα είναι διαθέσιμοι σε ταχύτητες που
κυμαίνονται από 22 σελ./λ. έως 60 σελ./λ. Οι νέοι LaserJet θα
ξεχωρίζουν με εξαρτήματα μεγάλης διάρκειας ζωής και γρήγορους
χρόνους επισκευής, ενώ θα είναι διαθέσιμοι από την άνοιξη του
2017.
Υπηρεσίες HP Smart Device
Η εταιρεία παρουσιάζει επίσης τις Υπηρεσίες HP Smart Device,
ένα σύνολο από εργαλεία cloud και δυνατότητες διαίσθησης με
βάση τις συσκευές. Σχεδιασμένο ώστε να ενισχύσει εντυπωσιακά
την εμπειρία των υπηρεσιών, το σετ αυτό ελέγχει και εντοπίζει
ένα πλήθος από ανάγκες συντήρησης ελαχιστοποιώντας τον χρόνο
εκτός λειτουργίας (downtime) και εξοικονομώντας κόστη. Για
παράδειγμα, μια τέτοια υπηρεσία μπορεί να προχωρεί σε
συντήρηση προλαμβάνοντας τις βλάβες στα εξαρτήματα, αλλά και
την πρόωρη αντικατάσταση μελάνης και γραφίτη.
Οι Υπηρεσίες HP Smart Device (SDS) υποστηρίζουν τις νέες
συσκευές HP LaserJet Α3, καθώς και τις νέες πλατφόρμες HP
PageWide Enterprise A3 και Pro A3. Οι SDS είναι επίσης
συμβατές με τους παλαιότερους στόλους απλών και
πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP FutureSmart. Οι Υπηρεσίες αυτές
είναι σχεδιασμένες ώστε να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα
της συντήρησης για κάθε εκτυπωτικό στόλο συνεργατών, αλλά και
να βελτιστοποιούν τον χρόνο λειτουργίας (uptime) των συσκευών

των πελατών.
Παγκόσμιου επιπέδου ασφάλεια εκτυπωτή
Η ασφάλεια των εκτυπώσεων αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα
που μελετήθηκε εντατικά κατά τη διαδικασία κατασκευής των νέων
Πολυλειτουργικών εκτυπωτών HP A3, καθώς κάθε πελάτης επιθυμεί
την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, αλλά και των
εμπιστευτικών πληροφοριών του. Οι συσκευές HP PageWide και
LaserJet Enterprise διαθέτουν ενσωματωμένες τις κορυφαίες στον
κλάδο λειτουργίες ασφάλειας, όπως η HP SureStart, ο εντοπισμός
εισβολής κατά τον χρόνο εκτέλεσης (run-time intrusion
detection) και η καταχώρηση σε λευκή λίστα (whitelisting), που
τους καθιστούν τους ασφαλέστερους εκτυπωτές στον κόσμο. 3
Παράλληλα και οι νέες συσκευές HP PageWide Pro ξεχωρίζουν με
την κορυφαία ασφάλεια στην κατηγορία τους, περιλαμβάνοντας
λειτουργίες όπως η ασφαλής εκκίνηση και ο έλεγχος ακεραιότητας
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υλικολογισμικού.
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χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες ασφάλειας HP, το
χαρτοφυλάκιο διαχείρισης HP JetAdvantage, αλλά και με
λογισμικό ασφάλειας όπως το HP JetAdvantage Security Manager,
τη μοναδική λύση στον κλάδο για αυτοματοποιημένο έλεγχο
συμβατότητας ασφάλειας εκτύπωσης, η οποία διευκολύνει
σημαντικά τους συνεργάτες ως προς την προστασία και διαχείριση
των συσκευών τους.

