América Latina.

Visita para otimização da produção
Serviços de valor agregado HP Indigo

Nosso conhecimento permite que você rapidamente tenha o retorno do seu
investimento, de modo simples, econômico e lucrativo.
A finalidade da visita deste Especialista em produção é permitir que você forneça um produto de qualidade
aos seus clientes, de maneira eficiente e lucrativa. O Especialista em produção trabalhará junto aos
operadores de sua impressora digital e seu front-end digital (DFE) para revisar e reforçar todos os aspectos
dos treinamentos feitos em sala de aula e utilizar esse conhecimento para chegar a um nível superior de
eficiência operacional.

Visão geral:
Público-alvo:
Todos os clientes de impressoras digitais HP Indigo,
principalmente equipes de gerenciamento do setor de
impressão.
Benefícios:
• Aumentar a produtividade.
• Aumentar o tempo em operação.
• Aumentar a eficiência do operador.
• Maximizar o gerenciamento dos itens de consumo.
• Aumentar a lucratividade.

O que você ganha:
Sessão personalizada sob medida para as suas
necessidades exclusivas – A visita do Especialista em
produção de 2 ou 4 dias pode ser feita sob medida
para a configuração e fluxo de trabalho específicos da
sua impressora. Deixe que os sólidos conhecimentos
do nosso Especialista em produção faça você
aumentar sua produtividade, seu tempo de operação e
seu rendimento. Isso permitirá que você atinja mais
rapidamente suas metas de produção, especialmente
em períodos de pico.
Você aumentará sua produtividade treinando seus
operadores e sua gerência sobre como otimizar as
práticas recomendadas para a operação da
impressora, sua manutenção e o gerenciamento de
seus itens de consumo.
Os cursos de treinamento básico em DFE e de
operador de impressora digital são pré-requisitos para
esse serviço.

Sessões personalizadas
feitas sob medida para
suas necessidades
específicas de produção.

Visita ao local de otimização da produção (4 dias)
Tópicos gerais abordados:
Dia 1

Dia 2

• Instalação de novos itens de consumo.

• Inicialização pela manhã.

• Calibrações de cores.

• Substratos.

• Carregamento de amostras de trabalho.

• Solução de problemas com substratos.

• Solução de problemas com itens de consumo.

• Ajustes.

• LUT e ajustes de cores personalizados.

• Interface do usuário da impressora.
• Propriedades de trabalho/editor.
• Qualidade e consumíveis.

Dia 3

Dia 4

• Manutenção básica e detalhada.

• Minha HP Indigo.

• Reconstituição do tanque de tinta.

• Print Care/Diagnósticos.

• Treinamento em sistema de IMS (se aplicável).

• Discussões adicionais do operador.

• Guia de Diagnósticos.

• HP SmartStream Designer.

• Guia de Modo de exibição.

• Revisão.

• Guia de Opções.

• Perguntas e respostas.

• Configuração da Impressora.
• Gerenciamento de fontes.
• Gerenciamento de produção.

Visita ao local de otimização da produção (2 dias)
Tópicos gerais abordados:
Dia 1

Dia 2

• Rotinas de inicialização/fim do dia.

• Práticas recomendadas – Itens de consumo.

• Interface do usuário da impressora.

• Procedimentos básicos de manutenção.

• Propriedades de trabalho/editor.

• Print Care/Diagnósticos.

• Calibrações de cores.

• Minha HP Indigo.

• Propriedades de substratos.

• Backup/restauração do sistema.

Entre em contato com seu gerente de conta para obter mais informações e
fazer a solicitação deste serviço.

Para saber mais, acesse: www.hp.com/go/pspservices
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