Veri sayfası

HP için SCP yeniden
üretim denetimi
Yeni nesil dijital repro yönetimi

HP için SCP yeniden üretim denetimi, iş akışınızı esnek
bir şekilde otomatikleştirmenizi, standartlaştırmanızı ve
yönetmenizi sağlayan güçlü bir yazılımdır. Hızlı ön kontrol
hazırlığı hataları azaltır ve daha az mürekkep ile kağıt israfı
oluşmasını sağlar. Baskı ayarları otomatik hale getirilebilir,
karışık yazdırma işleri kolayca gerçekleştirilebilir ve dosya
sunumu ile yapılandırmalar uzaktan yönetilebilir. Bu artırılmış
denetim baskı maliyetlerini azaltır, verimliliği artırır, yeni
hizmetlerin sunulmasına olanak tanır ve böylece karın
artmasını sağlar.
HP Designjet yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır
En iyi geniş formatlı yazdırma deneyimini garanti etmek için HP, SCP gibi endüstri liderleriyle
iş ortaklığına devam etmektedir. HP için SCP yeniden üretim denetimi, tüm reprografik
ve şirket içi üretim departmanlarının dosyalarını yazdırmak için bir iş akışı sistemi sağlar.
Eksiksiz bir RIP yazılımı, yerleşik muhasebe sistemi ve sınırsız iş kapasitesi içerir. Bütün
donanım öğelerini tek bir sistemle birleştirmek bütün kontrolü elinize almanızı sağlar!
Kullanıcı dostu ve erişilebilir
• Kolay kurulum, birkaç dakika içinde işinize başlayabileceğiniz anlamına gelir.
• Kullanımı kolay arayüz operatörünüzün hızla verimli olması demektir.
Mükemmel sonuçlar
• İlk seferde mükemmel sonuçlar veren en uygun renk denetimine yönelik tam renkli RIP.
• Doğru yazdırma ayarlarını sağlamak için profesyonel önizleme/döndürme/düzenleme işlevi.
Verimliliğinizi yükseltin
• Sınırsız iş kapasitesi.
• Harmanlanmış sabit yazdırma.
• Ek esneklik için yazdırma kuyruğu işini izleme.
• YENİ! Çevrimiçi Klasör Desteği.
• Varsayılan iş ayarlarını otomatikleştirmek için sınırsız giriş kuyruğu.
• Özel olarak baskı profesyonelleri için üretildiğinden, HP-GL/2, PDF, DWF ve raster dosyaları
gibi bütün ana dosya biçimlerini destekler.
Artırılmış iş başarısı
• Baskı başına esasına göre maliyetleri izlemeniz ve müşteri hesaplarını hızlı ve kolay bir
şekilde izlemek için maliyet takibi.
• İşiniz için uçtan uca gerçek çözümlerle iç huzuru.
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HP için SCP Yeniden Üretim Denetimi
Hp için SCP yeniden üretim denetimi aksesuar olarak satılmaktadır
A9D02A klasör sürücüsü ile birlikte HP için SCP Yeniden Üretim Denetimi (tek yazıcı sürümü)
Desteklenen HP Designjet yazıcılar
HP için SCP yeniden üretim denetimi, aşağıdaki HP Designjet yazıcıları destekler:
HP Designjet Z6200 Photo Yazıcı
En hızlı1 ağır görev fotoğraf yazıcı

HP Designjet T7100 Yazıcı Üretken
TCO'da ışık hızında renkli üretim
yazıcısı

Teknik Özellikler
Desteklenen işletim sistemleri
Windows Vista® and Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8, 32/64
Sistem gereksinimleri
Pentium® 3.0 GHz, önerilen Pentium Dual Core 2.0 GHz
2 GB RAM, önerilen 4 GB
200 GB boş sabit disk alanı
DVD-ROM sürücü ve fare
1 boş USB bağlantısı (donanım kilidi/dongle için)
Desteklenen dosya biçimleri:
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
DVD kutusunda bulunanlar
Her biri 5 farklı dilde Hızlı Başvuru Kılavuzları ve Donanım Kurulum kitapçıkları, anahtar kodu, dongle,
HP için SCP yeniden üretim denetimi yazılımıyla birlikte DVD
Ürün Boyutları (g x d x y)
13 x 2,8 x 19 cm
Ürün ağırlığı
200 gr

1

Grafik uygulamalar için 25.000$ altındaki geniş
format inkjet yazıcılara kıyasla. Ocak 2010
itibarıyla üreticiler tarafından yayınlanmış en
hızlı oranlara sahip renk hızları. Test yöntemleri
değişebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen
hp.com/uk/go/reprocontrol
adresini ziyaret edin.
Destek için lütfen
hp.com/uk/go/reprocontrol/support
adresine gidin.
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