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SCP reprocontrol for HP
Nowa generacja oprogramowania do cyfrowego zarządzania
drukiem wielkoformatowym.

SCP reprocontrol for HP to zaawansowana aplikacja
pozwalająca elastycznie automatyzować i ujednolicać
proces druku oraz nim zarządzać. Funkcja szybkiej weryfikacji
wyjściowych plików cyfrowych ogranicza liczbę błędów oraz
straty atramentu i papieru. W programie można
automatyzować ustawienia druku, przygotowywać kilka
zadań równocześnie oraz zdalnie zarządzać operacjami
przesyłania plików i konfiguracjami. Ta poszerzona kontrola
przyczynia się do obniżenia kosztów druku i poprawy
wydajności, a także umożliwia wprowadzanie nowych usług.
Wszystkie te elementy zwiększają rentowność działalności.
Zaprojektowana specjalnie dla drukarek Designjet
Aby zapewnić najlepszą efektywność i jakość druku wielkoformatowego, HP cały
czas współpracuje z branżowymi liderami. Jednym z nich jest firma SCP. Aplikacja SCP
reprocontrol for HP to system umożliwiający zarządzanie procesami drukowania plików
reprograficznych oraz powstałych w różnych działach przedsiębiorstwa. Zawiera m.in.
kompletną funkcjonalność procesora rastrującego i wbudowany moduł rozliczania zadań. Nie
ma też żadnych ograniczeń dotyczących liczby zadań. Zintegrowanie wszystkich składników
sprzętowych w jedno rozwiązanie sprawia, że operator otrzymuje bezkonkurencyjny poziom
kontroli.
Przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze
• Prosta instalacja oznacza, że program jest gotowy do pracy w kilka minut.
• Łatwy w obsłudze interfejs sprawia, że operator szybko nabiera biegłości.
Doskonałe wydruki
• Pełnokolorowy procesor rastrujący zapewnia maksymalną kontrolę nad barwami,
dzięki czemu już pierwsze wydruki mają docelową jakość.
• Profesjonalne funkcje podglądu/obracania/edycji gwarantują poprawne skonfigurowanie
zadań drukowania.
Poprawa wydajności pracy
• Nieograniczona liczba obsługiwanych zadań.
• Drukowanie z sortowaniem zestawów.
• Funkcje monitorowania kolejki druku dodatkowo zwiększające elastyczność.
• NOWOŚĆ! Obsługa folderów internetowych.
• Nieograniczona liczba kolejek, co pozwala zautomatyzować konfigurowanie domyślnych
ustawień zadań.
• Funkcjonalność opracowana z myślą o profesjonalistach; obsługuje wszystkie
najważniejsze formaty plików, takie jak HP-GL/2, PDF, DWF i pliki rastrowe.
Przydatne narzędzia biznesowe
• Funkcja śledzenia kosztów pozwala monitorować koszty poszczególnych zadań drukowania
oraz szybko przeglądać konta klientów.
• Kompleksowe i przewidywalne rozwiązanie znakomicie wspomagające działalność firmy.
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SCP Reprocontrol for HP
Aplikacja SCP reprocontrol for HP jest sprzedawana jako akcesorium
Aplikacja SCP Reprocontrol for HP ze sterownikiem do obsługi folderów A9D02A
(wersja dla jednej drukarki)
Obsługiwane drukarki HP Designjet
Aplikacja SCP reprocontrol for HP współpracuje z następującymi drukarkami HP Designjet:
Drukarka HP Designjet Z6200 Photo
Najszybsza1 wysokonakładowa
drukarka fotograficzna

HP Designjet T7100 Kolorowa
profesjonalna drukarka LED
o bardzo niskim całkowitym
koszcie użytkowania

Dane techniczne
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista® i Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, 32-/64-bitowe
Wymagania systemowe
Procesor Pentium® 3,0 GHz, zalecany Pentium Dual Core 2,0 GHz
2 GB pamięci RAM, zalecane 4 GB
200 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Napęd DVD-ROM i mysz
1 wolny port USB (na klucz sprzętowy)
Obsługiwane formaty plików
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
Zawartość opakowania z płytą DVD
Skrócone instrukcje obsługi i broszury poświęcone konfigurowaniu urządzenia (każda w 5 językach),
kod, klucz sprzętowy, płyta DVD z oprogramowaniem SCP reprocontrol for HP
Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.)
13 x 2,8 x 19 cm
Waga produktu
200 g

1

W porównaniu z wielkoformatowymi drukarkami
atramentowymi w cenie poniżej 25 000 USD do
zastosowań graficznych. Na podstawie danych
o najszybszym druku w kolorze wg producentów
urządzeń na koniec stycznia 2010 r.
Metody testowania się różnią.

Więcej na stronie
hp.com/uk/go/reprocontrol
Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej,
przejdź do strony
hp.com/uk/go/reprocontrol/support
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