Guia do portfólio

Mantenha os negócios avançando
Dispositivos HP Flow e soluções de fluxo de trabalho JetAdvantage

Para maximizar o valor das informações, as empresas precisam de
recursos avançados para captura, gerenciamento e compartilhamento de
conteúdo digital de maneira eficiente em toda a organização. O portfólio
da HP de dispositivos Flow integra-se perfeitamente com as principais
soluções de fluxo de trabalho para ajudá-lo a reduzir custos e aumentar a
produtividade.
Multifuncionais HP Enterprise Flow
A linha da HP de multifuncionais Flow inclui
dispositivos em cores e monocromáticos,
opções LaserJet e Officejet e até mesmo
opções avançadas de acabamento. E os
dispositivos a seguir receberam o prêmio Pick
Award 2014 ou 2016 do BLI por
Multifuncional excepcional em suas
respectivas categorias:
• HP LaserJet Enterprise MFP M527 series
• HP Color LaserJet Enterprise MFP M577
series
• HP Color LaserJet Enterprise MFP M680
Series
• HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z
• HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP
M880z
• HP PageWide Enterprise Color MFP 586
Series

Transforme seus processos com base em papel
Você está tendo problemas com muito papel, dificuldades para encontrar informações, processos
ineficientes e requisitos regulamentares? Uma solução eficaz de gerenciamento de documentos
pode gerar economias drásticas para seus negócios ao simplificar a maneira como os funcionários
capturam, armazenam, acessam, usam e compartilham conteúdo.
O premiado portfólio da HP de scanners, dispositivos de envio digital e multifuncionais Flow —
juntamente com as soluções de fluxo de trabalho HP JetAdvantage — é otimizado para capturar e
digitalizar seus documentos de maneira rápida e precisa. Os dispositivos HP Flow:
• Oferecem recursos de digitalização e fluxo de trabalho robustos de nível corporativo
• São fáceis de usar
• Funcionam com seus aplicativos e hardware atuais
• Integram-se com soluções de fluxo de trabalho da HP e de parceiros

Poderosas soluções HP JetAdvantage — incluindo HP Embedded Capture, HP Capture and Route e
HP Digital Sending Software1— digitalizam e processam documentos a fim de enviá-los para
sistemas de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho.
A exclusiva linha da HP de soluções de captura e dispositivos oferece recursos versáteis projetados
para acelerar fluxos de trabalho de documentos, aprimorar a colaboração e aumentar a
produtividade.
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Economize tempo com dispositivos HP Flow
A HP criou toda uma nova categoria de imagem e impressão ao introduzir o portfólio de scanners, dispositivos de envio digital e multifuncionais Flow.
Esses dispositivos otimizados de captura e encaminhamento são repletos de recursos inovadores para ajudá-lo a liberar conteúdo em documentos
de papel e trabalhar com mais eficiência.

Maior desempenho e velocidade




O alimentador automático de documentos (ADF), com
digitalização frente e verso de passada única e duas cabeças,
economiza tempo e reduz o desgaste dos documentos
Rápidas velocidades de digitalização capturam documentos com
agilidade

Volumes de digitalização superiores recomendados


Robustos ciclos de serviço de digitalização mantêm as taxas de
intervenção baixas

Tecnologia avançada de manuseio de papel


O HP EveryPage minimiza as chances de uma falha de
alimentação com separação e coleta confiáveis — até mesmo
para páginas que variam em peso, tamanho ou condição — além
da sofisticada tecnologia de detecção de alimentação de várias
páginas no caso de páginas ficarem grudadas umas nas outras 2

Recurso integrado de fluxo de trabalho




Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) integrado para
criação de arquivos pesquisáveis
Digitalize para destinos diferentes, incluindo e-mail, pastas em
rede e Microsoft® SharePoint®
Fluxos de trabalho avançados podem ser personalizados por
meio do software de digitalização ou na tela de toque do
dispositivo

Experiência de usuário fácil e intuitiva



Inicie fluxos de trabalho com o toque de um botão
A correção de imagens avançada e automática aprimora os dados
digitais e os mantém fiéis aos originais

Recursos corporativos integrados
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Tela de toque colorida com recursos robustos de visualização de
imagens; teclado externo extensível para entrada de dados rápida
e precisa
Rede e segurança corporativas
Firmware HP FutureSmart e a plataforma da solução OXP com
integração direta ao painel de controle de soluções de
documentos da HP ou de terceiros

HP LaserJet/
PageWide Enterprise
Flow MFP

HP Digital Sender
Flow Document
Capture Workstation

HP ScanJet
Enterprise Flow
Scanner

M527c/z, Color
M577c/z, PageWide
Color 586z, M630z,
Color M680z, M830z,
Color M880z

8500 fn1

5000 s4, 7000 s3,
7500
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Mude do conteúdo em papel para o digital de maneira eficiente
As poderosas soluções HP JetAdvantage para gerenciamento de documentos e do fluxo de trabalho
facilitam a captura, o armazenamento, o acesso e o compartilhamento de suas informações de
negócios importantes. As soluções HP JetAdvantage incluem recursos para:
1. Digitalizar as informações de um documento e prepará-las para uso em outros aplicativos
2. Enviar o documento para vários destinos
3. Incluir dados de indexação (como nome de clientes ou ID de contrato) para fácil integração a
sistemas de conteúdo
4. Criar botões no painel de controle para iniciar fluxos de trabalho personalizados

Digitalizar/Capturar

Transf./Processar

Enviar

Entrada de
digitalização do
multifuncional

OCR

Entrada do
scanner

Conversão de
formatos: PDF,
PDF/A, Doc, XLS,
XML, RTF, TIFF...

Digitalização para
pasta de rede

Entrada de fax

Compactação

Digitalização para nuvem

Carregamento
de digitalização
do Microsoft
SharePoint

Reconhecimento
de código de
barras e extração
de dados

Digitalização para fax

Aprimoramento de
imagem:
desenviesamento,
remoção de plano
de fundo, ajuste
etc.

Atualização/
digitalização
para repositórios

Digitalização
para e-mail

Aplicativos de
processos de
negócios (ERP,
CRM)

Aprimore a produtividade com as soluções de fluxo de trabalho
HP JetAdvantage
Escolha a solução HP JetAdvantage que melhor atenda a suas necessidades:

HP JetAdvantage
Soluções de impressão e fluxo de trabalho de
negócios
Otimize os processos e tarefas essenciais para
os negócios, usando poderosas soluções da HP
para imagem e impressão. Com as mais
recentes ferramentas de produtividade e fluxo
de trabalho para um eficiente gerenciamento de
conjuntos de dispositivos, você pode reduzir os
custos e a carga de trabalho de TI, impulsionar o
desempenho dos funcionários e permitir que os
usuários imprimam com segurança — de onde
quer que os negócios exijam. Saiba mais em
hp.com/go/printingsolutions.

• HP Capture and Route — Uma solução avançada de captura com base em servidor para

converter facilmente documentos de papel em uma variedade de formatos digitais. Encaminhe
as informações exatamente para onde são necessárias com o toque de um botão.
• HP Embedded Capture — Uma simples solução de captura que não requer um servidor e fornece

suporte a TWAIN.
• HP Digital Sending Software — Uma solução básica de captura com base em servidor para enviar

digitalizações de maneira rápida e fácil para e-mail, pastas de rede, impressoras, serviços de fax
e SharePoint.1
A TI pode escolher a configuração mais apropriada, fornecendo controle sobre os usuários e dados,
bem como segurança e disponibilidade. E os usuários irão apreciar recursos de economia de tempo
que tornam os processos de negócios mais rápidos, fáceis e eficientes.
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Junto é melhor
A combinação certa de dispositivos e aplicativos de fluxo de trabalho que podem ajudar sua
empresa a reduzir custos e aumentar a produtividade. Os scanners, dispositivos de envio digital e
multifuncionais HP Flow se integram perfeitamente às soluções HP JetAdvantage, além de soluções
no programa HP JetAdvantage Partner.

Para obter mais informações
• Multifuncionais HP Flow: hp.com/go/HPFlowMFPs
• Scanners e dispositivos de envio digital HP Flow: hp.com/go/scanners
• HP Digital Sending Software: hp.com/go/dss
• HP Capture and Route e outras soluções de fluxo de trabalho:

hp.com/go/documentmanagement
• Soluções de fluxo de trabalho para área da saúde: hp.com/go/healthcareworkflow
• Soluções de fluxo de trabalho para serviços financeiros: hp.com/go/fsiworkflow

Notas
1
2

O HP DSS não é compatível com os scanners HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4, 7000 s3, 7500 scanners.
O HP EveryPage recebe a definição de HP Precision Feed nos dispositivos ScanJet introduzidos antes de 2013.

Inscreva-se para receber atualizações

hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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