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SCP reprobeheer voor HP
De nieuwe generatie van digitaal reprobeheer

SCP reprobeheer voor HP is krachtige software die u flexibel
uw werkstroom laat automatiseren, standaardiseren
en beheren. Snelle voorbereiding vooraf vermindert
fouten en resulteert in minder inkt- en papierverspilling.
Afdrukinstellingen kunnen worden geautomatiseerd,
gemengde afdruktaken worden gemakkelijk verwerkt
en bestandsinzending en configuraties kunnen op afstand
worden beheerd. Deze toegenomen beheersing draagt bij
aan de vermindering van afdrukkosten en toename van
productiviteit, het maakt aanbod van nieuwe diensten
mogelijk en vergroot daarmee uw winst.
Specifiek ontworpen voor HP Designjet-printers
Om de beste afdrukken in grote formaten te garanderen, blijft HP samenwerken met
marktleiders zoals SCP. SCP reprobeheer voor HP levert een werkstroomsysteem om alle
bestanden van de reprografie- en aanwezige productie-afdelingen af te drukken. Het omvat
een volledige RIP, een ingebouwd administratiesysteem en onbeperkte taakcapaciteit. Met de
integratie van alle hardwareonderdelen in een systeem heeft u de volledige controle!
Gebruikersvriendelijk en toegankelijk
• Door gemakkelijke installatie kunt u binnen enkele minuten aan het werk.
• Door de intuïtieve interface is uw werknemer meer productief.
Volmaakte resultaten
• Fullcolor-RIP voor optimaal kleurbeheer dat vanaf de eerste maal volmaakte resultaten geeft.
• Professionele voorbeeldweergave-, rotatie- en bewerkingsfunctionaliteit om zeker te zijn
van de juiste afdruktaakinstellingen.
Verbeter uw productiviteit
• Onbeperkte taakcapaciteit.
• Afdrukken van gesorteerde verzamelingen.
• Inzien van afdruktaakwachtrij voor nog meer flexibiliteit.
• NIEUW! Online mapondersteuning.
• Onbeperkte invoerwachtrijen om standaardtaakinstellingen te automatiseren.
• Omdat het speciaal gemaakt is voor afdrukprofessionals, ondersteunt het alle gangbare
bestandsformaten zoals HP-GL/2, PDF, DWF, en rasterbestanden.
Verhoogd zakelijk succes
• Kostenregistratie assisteert u bij het volgen van de kosten per afdruk en bij het snel en
gemakkelijk inzien van klantaccounts.
• Gemoedsrust met end-to-end-oplossingen voor uw bedrijf.
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SCP reprobeheer voor HP
SCP reprobeheer voor HP wordt verkocht als een accessoire
SCP reprobeheer voor HP met mapstuurprogramma A9D02A (één printer-versie)
Ondersteunde HP Designjet-printers
SCP-reprobeheer voor HP ondersteunt de volgende HP Designjet-printers:
HP Designjet Z6200-fotoprinter:
Snelste1 fotoprinter voor zware taken

HP Designjet T7100-printer:
kleurenproductieprinter met LEDsnelheid en baanbrekende TCO

Technische specificaties
Ondersteunde besturingssystemen
Windows Vista® en Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, 32/64
Systeemeisen
Pentium® 3.0 GHz, Pentium Dual Core 2.0 GHz aanbevolen
2 GB RAM, 4 GB aanbevolen
200 GB vrije hardeschijfruimte
DVD-ROM-station en muis
1 vrije USB-verbinding (voor hardlock/dongle)
Ondersteunde bestandsformaten
BMP, CAL, FXM, GIF, IFF, JPG, JPG2000, PCD, PCT, PCX, PDD, PNG, PPM, RAS, RLE, SUN, TGA, TIF, WMF,
XBM, 6RN, HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, DWF, DWFx, PostScript, PDF, EPS
Wat bevat de dvd-doos
Handleidingen en boekjes voor het instellen van hardware, elk in 5 verschillende talen, keycode,
dongle, dvd met SCP-reprobeheer voor HP-software
Productafmetingen (b x d x h)
13 x 2,8 x 19 cm
Productgewicht
200 g
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Vergeleken met inkjetprinters voor grote
formaten en grafische toepassingen onder
$25000. Gebaseerd op de als snelste
beoordeelde kleursnelheden, zoals gepubliceerd
door fabrikanten in januari 2010. Testmethoden
kunnen variëren.

U kunt meer informatie vinden op
hp.com/nl/go/reprocontrol
Voor ondersteuning kunt u gaan naar
hp.com/nl/go/reprocontrol/support
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