Resumo

Imprima onde os negócios
acontecem
Solução de impressão móvel gerenciada HP ePrint Enterprise
O surgimento de dispositivos móveis e serviços em nuvem revolucionou a inovação e a produtividade
dos negócios. Temos o poder da comunicação e da computação na palma da mão, em qualquer lugar e
a qualquer momento. Entretanto, até mesmo os funcionários móveis mais bem equipados acabam
tendo que procurar locais para imprimir (e obter assistência à impressão) quando estão fora do
escritório. Agora, o HP ePrint Enterprise oferece uma conveniente solução de impressão móvel que
torna fácil para os funcionários imprimir a partir de smartphones e tablets, oferecendo à TI um controle
completo do gerenciamento e da visibilidade para sustentar políticas de impressão e proteger dados.

Benefícios principais
• Imprima de smartphones, tablets e
notebooks
• Ajuda você a gerenciar desafios de BYOD
• Permite que os funcionários permaneçam
produtivos em trânsito com facilidade
• Não requer aplicativos ou drivers para
usuários
• Fácil de implementar – integra-se com seu
hardware existente
• Permite que você estabeleça políticas
para quem pode imprimir, o que pode ser
impresso e a partir de onde
• Recursos seguros – os dados permanecem
atrás de seu firewall
• Classe corporativa – integra-se com
soluções para MDM, contabilização de
trabalhos e 'pull-printing'

Visão geral da solução
O HP ePrint Enterprise é uma solução de impressão
móvel com base em servidor, que torna fácil para
os funcionários imprimir a partir de dispositivos
móveis em qualquer impressora registrada em suas
redes¹, juntamente com mais de 30.000 locais de
impressão pública do HP ePrint². A solução é fácil de
gerenciar, escalável e segura, e mantém o controle
do administrador até mesmo em um ambiente
BYOD.
Integração flexível com sua frota
As conexões dispositivo/impressora e o
processamento de trabalhos de impressão são
gerenciados pelo software do servidor em vez de
drivers de impressão individuais. Como resultado,
o HP ePrint Enterprise se integra perfeitamente
a sua infraestrutura existente, incluindo
impressões da HP e de outros fornecedores.
Controle e segurança de dados aprimorados
Ao capacitar a impressão móvel a partir de
soluções de gerenciamento de dispositivos
móveis (MDM), o HP ePrint Enterprise ajuda
você a preservar controles de segurança
sem comprometer a produtividade de seus
funcionários. Tanto o aplicativo HP ePrint
Enterprise for Good™³ (disponível para Android™

e iOS™) quanto o aplicativo HP ePrint Enterprise
for BlackBerry® 10 colocam dados corporativos
em um recipiente seguro – impedindo o contato
com a Internet aberta e com aplicativos pessoais.
Os gerentes de TI podem usar o software HP
ePrint Enterprise para controlar quem pode
imprimir e onde — como restrição do acesso a
uma impressora dedicada a funcionários com
um cargo específico. Todos os dados de controle
do trabalho passam pelo software do servidor
HP ePrint Enterpise, permitindo que a TI colete
e analise dados com facilidade. Além disso, o HP
ePrint Enterprise pode ser pareado com soluções
de 'pull-printing', como o HP Access Control.
Fácil impressão móvel a partir de qualquer
dispositivo
Os funcionários podem imprimir documentos a
partir de qualquer dispositivo com acesso a e-mail⁴;
do aplicativo HP ePrint Enterprise para Android,
iOS ou BlackBerry; e do driver HP ePrint Mobile
para notebooks e tablets. Praticamente todos os
tipos de arquivos são compatíveis. Além disso, o
HP ePrint Enterprise é uma solução sem driver,
assim os funcionários podem imprimir em todas as
impressoras em rede – incluindo modelos da HP e
de outros fabricantes.
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HP ePrint Enterprise, uma solução de impressão móvel fácil de
usar com os recursos de segurança que sua empresa requer
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Selecione uma impressora em sua rede
1. Selecione o conteúdo que
deseja imprimir.

2. Selecione uma impressora.

3. Pressione imprimir.

Conectividade conveniente
Os usuários podem localizar e imprimir
rapidamente na impressora em rede mais
próxima disponível, usando um diretório de
impressoras com base em contexto. Além disso,
os usuários móveis possuem acesso a locais
públicos da HP em copiadoras, hotéis, saguões
de aeroportos e muito mais em todo o país.
O aplicativo é compatível com
dispositivos móveis BlackBerry, iOS
eAndroid .¹ E também segurança de
impressão aprimorada e controle de
TI via soluções MDM, como o HP ePrint
Enterprise for Good e o HP ePrint
Enterprise para BlackBerry 10.

Maior visibilidade e acesso de convidado
Os administradores podem estabelecer políticas
para quem pode imprimir, o que pode ser
impresso e a partir de onde. Você também pode
oferecer aos convidados acesso temporário a
impressoras em rede, enquanto ainda mantém
garantias de segurança, já que os trabalhos de
impressão em impressoras em rede nunca saem
do firewall seguro de sua empresa.

4. Obtenha a confirmação e
recupere seus documentos.

Outros recursos de gerenciamento de segurança
e impressão incluem:
• Garantias de segurança em nível corporativo
– gerencie sistemas de segurança robustos e
integre com as soluções de 'pull-printing' e de
impressão com número de identificação pessoal
(PIN) da sua empresa.
• Sincronização do banco de dados – utilize
seu banco de dados de usuários existente ao
sincronizar automaticamente com os bancos
de dados organizacionais LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) existentes ou
sincronizar manualmente usando um arquivo CSV.
Para saber mais, acesse
hp.com/go/eprintenterprise

1 O HP ePrint Enterprise requer o software de servidor HP ePrint Enterprise. A opção com base em aplicativos requer smartphone BlackBerry® OS 4.5 ou posterior, habilitado para
Internet e e-mail; dispositivos iOS que executam o iOS 4.2 ou posterior; ou dispositivos Android™ que executam as versões 2.1, 2.2 e 2.3 com serviço de Internet sem fio adquirido
separadamente e o aplicativo HP ePrint Enterprise. A opção com base em e-mail requer qualquer dispositivo habilitado para e-mail e endereço de e-mail autorizado. A solução
funciona com impressoras PCL5/6, PCL3 e PCL3GUI (da HP e de outros fabricantes).
2 O uso do aplicativo HP ePrint Enterprise em locais de impressão pública do HP ePrint requer um smartphone ou tablet com acesso à Internet e a e-mail, e serviço de Internet
sem fio adquirido separadamente. A disponibilidade e o custo de impressão variam conforme o local. Acesse hp.com/go/eprintmobile para conhecer os sistemas operacionais de
smartphone e tablet compatíveis.
3 O uso do aplicativo HP ePrint Enterprise for Good™ e a integração entre o HP ePrint Enterprise e a Good Technology requer licença do Good for Enterprise e Good Dynamics.
4 O recurso de e-mail para impressão funciona com qualquer dispositivo com acesso à Internet e a e-mail a partir de um endereço de e-mail da empresa para impressoras em rede
com a implantação do HP ePrint Enterprise.

A abordagem em três partes da HP
A HP ajuda você a atender melhor seus clientes ao acelerar processos de negócios, aprimorando o fluxo e o uso de informações e reduzindo custos. Trabalhando juntos, avaliamos,
implantamos e gerenciamos seu sistema de imagem e impressão – ajustando-o para onde e quando os negócios acontecem.
Otimize a infraestrutura

Gerencie o ambiente

Melhore o fluxo de trabalho

Equilibre seus custos de comunicação totais digitais e de
cópia impressa com sua necessidade por produtividade e
acesso conveniente a usuários.

Mantenha a visibilidade e o controle de dispositivos,
conteúdo e fluxos de trabalho de ponta a ponta.

Capte, conecte e comunique informações com a
automação inteligente de processos e personalização
dinâmica de conteúdos.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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