Overzicht

Printen waar het werk plaatsvindt
HP ePrint Enterprise beheeroplossing voor mobiel printen

De opkomst van mobiele apparaten en cloudservices heeft de productiviteit en innovatie
van bedrijven ingrijpend veranderd. HP ePrint Enterprise is een handige oplossing voor
mobiel printen waarmee uw werknemers eenvoudig via hun smartphone, tablet of laptop
met internetverbinding kunnen printen, terwijl de IT-afdeling volledig inzicht en controle krijgt
om printpolicy's op te stellen, het gebruik te volgen en gegevens te beveiligen.

Belangrijkste voordelen
• Stelt u in staat om te printen via uw smartphone,
tablet of laptop
• Helpt u bij het beheer van BYOD-uitdagingen
• Maakt het werknemers gemakkelijk om productief
te blijven
• Is eenvoudig te implementeren door integratie met
uw bestaande hardware
• Laat u via policy's bepalen wie mag printen,
wat geprint mag worden en waar dat gebeurt
• Bevat beveiligingsfuncties, zodat gegevens achter
uw firewall blijven
• Biedt een enterprise-class oplossing door integratie
met oplossingen voor MDM, job accounting en pull
printing

Oplossing in een oogopslag
HP ePrint Enterprise is een server‑based
oplossing voor mobiel printen waarmee
uw werknemers eenvoudig printopdrachten via
mobiele apparaten naar elke geregistreerde
printer in uw netwerk1 kunnen sturen.
De oplossing is eenvoudig te beheren,
is schaalbaar en veilig, en zorgt dat
de beheerder zelfs in een BYOD-omgeving
de controle behoudt.
Flexibele integratie met uw printerpark
De verbindingen tussen apparaten
en printers en de verwerking van
printopdrachten worden niet door aparte
printerstuurprogramma's maar door
de serversoftware beheerd. HP ePrint
Enterprise integreert daardoor naadloos
in uw bestaande infrastructuur, met
ondersteuning voor HP printers en printers
van andere fabrikanten.
Betere gegevensbeveiliging en controle
HP ePrint Enterprise maakt mobiel printen via
MDM-oplossingen (Mobile Device Management)
mogelijk en helpt u zo om controle over
de beveiliging te houden zonder dat
de productiviteit van uw werknemers
wordt aangetast. De HP ePrint Enterprise for
Good-app, MobileIron- en BlackBerry 10‑apps
plaatsen bedrijfsgegevens in een beveiligde
container, om contact met het openbare internet
en persoonlijke apps te voorkomen.2

IT-managers kunnen de HP ePrint Enterprise‑
software gebruiken om te controleren
wie mag printen en waar dat gebeurt,
bijvoorbeeld door de toegang tot een
dedicated printer te beperken tot werknemers
met een bepaalde functie. Omdat alle
controlegegevens over printopdrachten via
de HP ePrint Enterprise‑serversoftware
lopen, zijn ze eenvoudig door de IT-afdeling
te verzamelen en analyseren.
De touch‑to-authenticate-functie maakt
authenticatie en vrijgave van opdrachten
mogelijk via een smartphone of tablet die
geschikt is voor Near Field Commmunication
(NFC) wanneer HP ePrint Enterprise is
geïntegreerd met een pull-printoplossing.
Dat biedt mobiele gebruikers extra flexibiliteit.
Eenvoudig mobiel printen via elk apparaat
Werknemers kunnen documenten printen
via elk apparaat dat geschikt is voor e-mail3,
via de HP ePrint Enterprise-app voor Android,
iOS, Windows Phone of BlackBerry en via
de HP ePrint Mobile Driver voor laptops
en tablets. HP ePrint Enterprise is nog
gebruiksvriendelijker dankzij ondersteuning
voor AirPrint: iOS-gebruikers kunnen zelfs
zonder mobiele app afdrukken. Praktisch elk
bestandstype wordt ondersteund. HP ePrint
Enterprise is bovendien een oplossing
waarvoor geen stuurprogramma nodig is.
Werknemers kunnen dus printopdrachten
naar alle netwerkprinters sturen, zowel
HP modellen als die van andere fabrikanten.
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Printers in uw netwerk

1. Selecteer de content
die u wilt printen.

2. Selecteer een printer.

3. Klik op Printen.

Handige connectiviteit
Gebruikers kunnen snel de dichtstbijzijnde
beschikbare netwerkprinter vinden en een
printopdracht ernaartoe sturen met behulp
van een contextgebaseerde lijst van printers.

Applicatieondersteuning voor BlackBerry, iOS,
mobiele Android-apparaten en Windows Phone.1
Plus verbeterde printbeveiliging en IT-controle
via MDM-oplossingen, waaronder HP ePrint
Enterprise for Good-, MobileIron- en BlackBerry
10-apps.

Meer inzicht en betere toegang voor gasten
Beheerders kunnen policy's opstellen voor
wie mag printen, wat geprint mag worden
en waar dat gebeurt. Bovendien kunt u gasten
tijdelijk toegang geven tot netwerkprinters
en toch uw veiligheidsmaatregelen
handhaven, omdat printopdrachten naar
netwerkprinters nooit buiten de beveiligde
firewall van uw bedrijf komen.

4. Ontvang een bevestiging
en haal uw document op.

Beheer van robuuste beveiligingssystemen
en integratie met HP Access Control
of de eigen oplossingen van uw bedrijf voor
pull-printing en printen op basis van pincode
zijn andere enterprise-class functies op het
gebied van beveiliging en printbeheer.

Ga voor meer informatie naar
hp.com/go/eprintenterprise

1 Voor HP ePrint Enterprise is HP ePrint Enterprise-serversoftware vereist. De appversie vereist een voor internet en e-mail geschikte BlackBerry-smartphone met OS 4.5 of hoger,
iOS‑apparaten met iOS 6.0 of hoger met IMAP/POP ingeschakeld op de e-mailserver, Android-apparaten met versie 2.3 of hoger met IMAP/POP ingeschakeld op de e-mailserver
of Windows Phone onder versie 8.1, plus een apart aangeschafte draadloze internetservice en de HP ePrint Enterprise-app. De e-mailversie vereist een voor e-mail geschikt
apparaat en een geautoriseerd e-mailadres. De oplossing werkt met Postscript-, PCL5/6-, PCL3- en PCL3GUI-printers (van HP en andere fabrikanten).
2 Het gebruik van de HP ePrint Enterprise for Good-app en de integratie tussen HP ePrint Enterprise en Good Technology is beschikbaar voor Android en iOS en vereist een licentie
van Good for Enterprise en Good Dynamics. Het gebruik van de HP ePrint Enterprise for MobileIron-app en de integratie tussen HP ePrint Enterprise en MobileIron is beschikbaar
voor iOS en vereist een licentie van MobileIron.
3 De Email-to-print-functie werkt met elk voor internet en e-mail geschikt apparaat via een zakelijk e-mailadres naar netwerkprinters bij de implementatie van HP ePrint Enterprise.

HP's drievoudige aanpak
HP helpt u om uw klanten beter van dienst te zijn door bedrijfsprocessen te versnellen, de stroom en het gebruik van informatie te verbeteren, en kosten te verlagen.
Samen met u beoordelen, implementeren en beheren we uw imaging- en printsysteem, dat we aanpassen aan de plekken waar en de momenten waarop het werk plaatsvindt.
Infrastructuur optimaliseren
Breng uw totale kosten van digitale en papieren
communicatie in evenwicht met uw behoefte aan
handige gebruikerstoegang en productiviteit.

Omgeving beheren
Houd van begin tot eind inzicht in en controle over
apparaten, content en workflows.

Workflow verbeteren
Leg informatie vast, maak verbinding
en communiceer via slimme procesautomatisering
en dynamische contentpersonalisering.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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