Løsningsoplæg

Partner med stor produktion
og høj værdi
HP S900-serien af MFP'er fuldender flåden

Overblik over fordele
S900-serien af multifunktionsprintere (MFP'er) er HP's
svar på kundernes efterspørgsel efter en printer til
let produktion, designet og bygget til at levere store
mængder udskrifter. De kombinerer papirhåndtering,
integrationsløsninger og en forbedret arbejdsgang
med solid opbakning fra pålidelige support- og
tjenesteydelser fra HP.

• Større mængder Højere normeret forbrug, større
papirkapacitet med op til 8.500 ark1 og det højeste
antal anbefalede sider pr. måned (RMPV) i sortimentet.

• Hurtigere hastigheder. Udskrivnings- og
kopieringshastigheder på op til 75 sider i minuttet (ppm).2
Scanning på begge sider i en enkelt passering og
op til 200 billeder i minuttet (ipm) med automatisk
dokumentføder.3

• Robust papirhåndtering. Et bredt udvalg af
avancerede efterbehandlingsfunktioner: hæftning,
hæftning i ryggen, pjecer og hullemaskine kan fås
til alle modeller; indføringsenhed, foldeenhed og
beskæringsmodul fås til lavprismodeller til let
produktion.

• Strømlinet arbejdsgang. Justérbar 25,65 cm
(10,1-tommer) LCD-berøringsskærm i farve med
stort udtrækkeligt tastatur, bevægelsesstyring,
zoom samt funktioner til forhåndsvisning og
redigering.

Én flåde, én leverandør
Har du brug for en enkelt leverandør til alle
dine enheder, serviceydelser og software på
tværs af flåden? Vil du have en bred vifte af
løsninger til hele din flåde eller en hel flåde
samlet i én kontrakt? Med introduktionen
af HP S900-serien af MFP'er vælger du selv.
HP har udvidet sit sortiment, der allerede er
det mest omfattende i branchen, med disse
MFP'er til afdelinger med store udskrivningsbehov
og let produktion. Disse MFP'er tilbydes
udelukkende gennem HP Managed Print
Services (MPS) og hjælper arbejdsgrupper til
at håndtere krævende mængder og strømline
arbejdsgange. Løft byrden fra it-afdelingen
med en MFP, der understøtter valgfri
flådeadministration samt sikkerheds- og
dokumenthåndteringsløsninger.

Integrering af løsninger,
du kan stole på
Få flere muligheder med en HP S900 MFP med
disse valgfri funktioner fra HP og partnere:
• HP Web Jetadmin (opdag og overvåg)4
• HP Remote Monitoring
• HP Access Control
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise5
• TROY Secure Document Printing
• Nuance eCopy ShareScan
• Nuance Equitraq
• OpenText RightFax
• PaperCut 6
• Ringdale Follow Me

HP Enterprise-udskrivningsportefølje
Arbejdsgruppe

Afdeling

Afdeling med stort
udskrivningsbehov
Afdeling med let produktion

600-700-serien

800-serien

S900-serien

10-30 brugere
RMPV: 5.000-40.0006

25 eller flere brugere
RMPV: 10.000-100.0006

25+ brugere/let produktion
RMPV: Op til 150.0006

• Pålidelig support. Proaktiv, global service og support
på tværs af vores ensartede HP-flåde med solid
opbakning fra HP's investeringer i infrastruktur.
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Løft byrderne
med en MFP,
der kan udskrive
store mængder

• Sæt fart på resultaterne med

Se forhåndsvisning,
rediger og send fra
berøringsskærmen

• Gennemgå så få trin som

mulighed for at udskrive eller
kopiere op til 75 sider i minuttet
(ppm).2

• E-mail dokumenter, og tilføj

• Få et her og nu indblik
i dit printermiljø med
fjernovervågningstjenester
til hele flåden.

• Gør det let for brugerne at arbejde • Få information om
hurtigt ved at digitalisere
dokumenterne med et enkelt
tryk. Scan store mængder,
og send filer direkte til
e-mailadresser eller
netværksmapper.

• Få resultater, der skiller sig ud,
med professionelle
efterbehandlingsmuligheder.

med HP Web Jetadmin.4 Opdag
automatisk nye MFP'er,
og overvåg, så du får besked,
når det er tid til udskiftning
af printerforbrugsvarer.

søgeordstags direkte på MFP'en
med det store udtrækkelige
tastatur.

• Forbliv produktiv med et højt
normeret forbrug på op til
500.000 sider, fortløbende
kopier på op til 9.999,
papirkapacitet på op til 8.500
ark og udskriftskapacitet på op
til 4.350 ark.

• Strømlin enhedsintegration

muligt, og reducer antallet af
fejl med bevægelsesfunktioner
for adgang til funktioner, zoom
ind, se forhåndsvisninger og
rediger dokumenter i realtid.

• Scan dokumenter hurtigere
med 150-200 ipm og tosidet
scanning i en enkelt passering.3

Gør det enkelt
at overvåge og
administrere
din flåde

udskrivningsvaner og brugen af
enheden. Lad HP hjælpe dig til
at placere de rette enheder på
rette sted for øget produktivitet
og reducering af omkostningerne.

• Minimer netværkstrafik med
komprimerede størrelser på
scannede filer.

Giv brugerne
autorisation
og muligheder
uden at gå på
kompromis med
it-kontrollen

Beskyt følsomme
oplysninger

• Gør det nemt for alle at udskrive • Beskyt følsomme data, der bliver
på en printer i nærheden med
sendt til din HP S900 MFP, med
gratis HP Universal-printerdriver
indbygget sikker harddisk med
med PCL 5-, PCL 6- og Adobe
valgfri kryptering.
PostScript® 3TM-protokoller
• Beskyt dine fortrolige papirer
7
inkluderet.
med godkendelse på tværs af
• Du kan nemt registrere,
hele flåden med den valgfri
administrere og gemme
HP Access Control-løsning.
elektronisk eller trykt
• Godkend, kryptér og administrer
information med valgfri
udskrivningsopgaver med en valgfri
Capture and Route fra HP.
centraliseret sikkerhedsløsning

• Gør det muligt for

medarbejderne at udskrive fra
mobile enheder til udvalgte
HP- eller ikke-HP-printere
på dine netværk med valgfri
serverbaseret HP ePrint
Enterprise-løsning til
udskrivning på farten.5

som SafeCom.

• Gør dit til at sikre værdifulde
dokumenter, og reducer risikoen
for bedrageri ved at udskrive
med de valgfri HP- og TROYløsninger.

Udvid din portefølje med HP’s MFP'er til afdelinger med store udskrivningsbehov eller
let produktion

HP MFP S956dn

HP Color MFP S951dn

HP MFP S965dn/S975dn
(basis/fuld konfiguration)

HP Color MFP S962dn
(basis/fuld konfiguration)

HP Color MFP S970dn
(basis/fuld konfiguration)

Sort-hvid eller farve

Sort-hvid

Farve

Sort-hvid

Farve

Farve

Udskrivningshastighed2

56 ppm

51 ppm

65/75 ppm

62 ppm

70 ppm

Scanningshastighed3

Simpleks: 85 ipm
Dupleks: 170 ipm

Simpleks: 85 ipm
Dupleks: 170 ipm

Simpleks: 100 ipm
Dupleks: 200 ipm

Simpleks: 75 ipm
Dupleks: 150 ipm

Simpleks: 75 ipm
Dupleks: 150 ipm

Første kopi ud

3,7 sekunder

4,1 sekunder (sort-hvid)
5,7 sekunder (farve)

3,9/3,5 sekunder

4,0 sekunder (sort-hvid)
5,6 sekunder (farve)

3,7 sekunder (sort-hvid)
5,6 sekunder (farve)

Efterbehandlingsfunktioner

Hæftemaskine,
ryghæftning, pjecer,
hullemaskine

Hæftemaskine,
ryghæftning, pjecer,
hullemaskine

Hæftemaskine,
ryghæftning, pjecer,
hullemaskine,
indføringsenhed,
foldeenhed,
beskæringsmodul

Hæftemaskine,
ryghæftning, pjecer,
hullemaskine,
indføringsenhed,
foldeenhed,
beskæringsmodul

Hæftemaskine,
ryghæftning, pjecer,
hullemaskine,
indføringsenhed,
foldeenhed,
beskæringsmodul

Papirkapacitet

1.100-6.600 ark

1.100-6.600 ark

3.200-6.700 ark

3.100-8.500 ark

3.100-8.500 ark

Noter
Verdens mest foretrukne printere (forside): Markedsandel på verdensplan samt HP's undersøgelse om kendskab til printermærker, overvejelser og præferencer i forbindelse med køb på ni markeder i 2014.
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Papirkapaciteten er op til 6.600 ark på MFP S956dn og MFP S951dn; op til 6.700 ark på MFP S965dn og MFP S975dn; og op til 8.500 ark på MFP S962dn og MFP S970dn.
Præcis hastighed varierer afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
Faktiske hastigheder kan variere afhængigt af opløsningen på scanningen, netværksforholdene, computerydelsen og softwaren.
HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/wja.
HP ePrint Enterprise kræver HP ePrint Enterprise-serversoftware. Den app-baserede løsning kræver en internet- og e-mail-aktiveret BlackBerry®-smartphone med OS 4.5 eller nyere, iPhone® 3G eller nyere, iPad® og iPod touch®-enheder
(2. generation), der kører iOS 4.2 eller nyere, eller Android™-enheder, der kører version 2.1 eller nyere, med separat anskaffet trådløst internetabonnement og HP ePrint Enterprise-app. Den e-mailbaserede løsning kræver en e-mail-aktiveret
enhed og autoriseret e-mailadresse. Løsningen fungerer med PCL5/6-, PCL3- og PCL3GUI-printere (HP og ikke-HP).
Typisk antal udskrevne sider pr. måned for HP Managed Print Services.
HP Universal-printerdriveren er gratis og kan downloades på hp.com/go/upd.

Tilmeld dig opdateringer
hp.com/go/getupdated
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