Løsningsnotat

Verdifull partner med
høyt volum
HP S900-seriens multifunksjonsskrivere gjør
utstyrsparken komplett

Kort overblikk over fordelene
S900-serien multifunksjonsskrivere (MFP-er)
er HPs svar på våre kunders krav om enkel
produksjonsutskrift, utviklet og bygd for høyt
utskriftsvolum. De kombinerer papirhåndtering,
integrerte løsninger og forbedret arbeidsflyt som
du trenger, støttet av HPs pålitelige support og
tjenester.
• Høyere volum. Solid syklus, papirkapasitet på
opptil 8500 ark,1 samt det høyeste anbefalte
månedlig sidevolum (RMPV) i vårt utvalg.
• Høyere hastighet. Utskrifts- og
kopieringshastigheter på opptil 75 sider per minutt
(spm).2 Dobbeltsidig skanning i én passering av
opptil 200 bilder per minutt (bpm) ved hjelp av
den automatiske dokumentmateren.3
• Solid papirhåndtering. Et stort utvalg avanserte
etterbehandlingsmuligheter: stiftemaskin,
ryggstifting, hefteutskrift og hulling tilgjengelig
for alle modeller; modul for innsetting, folding
og trimming tilgjengelig for enkle, mindre
produksjonsmodeller.
• Strømlinjeformet arbeidsflyt. Justerbar 25,65 cm
(10,1 tommer) LCD-berøringsskjerm i farger med
stort, uttrekkbart tastatur, berøringsfunksjoner
samt funksjoner for forstørring, forhåndsvisning
og redigering.
• Pålitelig support. Proaktiv, global service og
støtte på tvers av hele din HP-park, med HPs
investeringer i infrastruktur i ryggen.

Én flåte, én leverandør
Trenger du én enkelt leverandør for alle dine
enheter, tjenester og programmer for hele
utstyrsflåten? Vil du ha et stort utvalg løsninger
for hele flåten samlet i én enkelt kontrakt?
Nå kan du få det – vi introduserer HP S900-serien
med multifunksjonsskrivere.
HP har utvidet sin industriledende, omfattende
portefølje med disse multifunksjonsskriverne
i klassen større avdeling/enklere produksjon.
Disse MPF-ene er kun tilgjengelig fra
HP Managed Print Services (MPS), og kan hjelpe
arbeidsgrupper med å håndtere krevende
volumer og strømlinjeform arbeidsflyten sin.
Gjør arbeidet lettere for dine IT-folk med
en MFP som støtter løsninger for valgfri
flåteadministrasjon, sikkerhet og
dokumenthåndtering.

Pålitelig integrasjon av
løsninger
Utvid mulighetene i dine HP S900 MFP-er med
disse valgfrie løsningene fra HP og våre partnere:
• HP Web Jetadmin (registrering og overvåking)4
• HP fjernovervåking
• HP tilgangskontroll
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise5
• TROY Secure Document Printing
• Nuance eCopy ShareScan
• Nuance Equitraq
• OpenText RightFax
• PaperCut 6
• Ringdale Follow Me

Skriverportefølje for HP Enterprise
Arbeidsgruppe

Avdeling

Større avdeling
Enkel produksjon

600-700-serier

800-serien

S900-serien

10-30 brukere
RMPV: 5000–40 0006

25 eller flere brukere
RMPV: 10 000–100 0006

25+ brukere/enkel produksjon
RMPV: Opptil 150 0006
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Forhåndsvis,
rediger og send fra
berøringsskjermen

• Styrk bedriftens resultater ved • Minimer tiltak og reduser feil
å skrive ut og kopiere med
opptil 75 sider per minutt.2

ved hjelp av skjerm med
berøringsfunksjoner, forstørring,
forhåndsvisning og redigering
av dokumenter i sanntid.

• Skann dokumenter raskere

ved hjelp av dobbeltsidig
skanning i én passering med
150–200 bilder per minutt.3

• Send dokumenter til e-post

og legg til søkeord direkte
fra MFP-en ved hjelp av det
store, uttrekkbare tastaturet.

Enkel
overvåking og
administrasjon
av flåten

• Strømlinjeforming av

enhetsintegrasjon med
HP Web Jetadmin.4 Finn
nye MFP-er automatisk og
overvåk rekvisitabeholdning.

• Få ny innsikt i ditt utskriftsmiljø
med fjernovervåking av hele
utskriftsflåten.

Gi brukere
spillerom uten
å ofre IT-kontroll

• Gjør det enkelt for alle å skrive
ut fra en skriver i nærheten,
ved hjelp av vår gratis
HP Universal Print Driver
inkludert protokollene
PCL 5, PCL 6 og
Adobe PostScript® 3TM.7

Sikre sensitiv
informasjon

• Sikre sensitiv data som sendes
til din HP S900 MFP ved hjelp
av en innebygd sikker harddisk
med valgfri kryptering.

• Beskytt konfidensielle

dokumenter med autentisering
over hele flåten som kontrollerer
tilgang ved hjelp av den valgfrie
HP Access Control-løsningen.

• Registrer, administrer og
lagre papirdokumenter og
med solide sykluser på opptil
• Motta informasjon om
elektronisk informasjon enkelt • Godkjenn, krypter og administrer
500 000 sider, uavbrutt
• Gi brukerne utstyret som
utskriftsvaner og enhetsbruk.
med HP Capture and Route
kopiering av opptil 9999 sider,
hjelper dem å arbeide hurtig
La HP hjelpe til med å plassere
utskriftsjobber ved hjelp
som tilleggsutstyr.
input-kapasitet på opptil
ved digitalisering av dokumenter
de riktige enhetene på riktig
av en valgfri sentralisert
8500 ark, output-kapasitet
i en håndvending. Skann store
sted for å øke produktiviteten • Gi ansatte mulighet til å skrive
sikkerhetsløsning som SafeCom.
på opptil 4350 ark.
volumer og send filer direkte
og redusere kostnader.
ut fra mobile enheter til utvalgte • Sikre verdifulle dokumenter
til e-post og nettverksmapper.
skrivere fra HP eller andre
• Få enestående resultater
og reduser risiko for svindel
produsenter på dine nettverk
med profesjonelle
• Minimer nettverkstrafikk ved
ved å skrive ut med valgfrie
ved hjelp av en valgfri
etterbehandlingsmuligheter.
å komprimere skannede filer.
løsninger fra HP og TROY.
HP ePrint Enterprise serverbasert mobil utskriftsløsning.5
• Hold produktiviteten oppe

Utvid din portefølje med HPs MFP for større avdelinger/enkel produksjon

HP MFP S956dn

HP Color MFP S951dn

HP MFP S965dn/S975dn
(grunnleggende/full
konfigurasjon)

HP Color MFP S962dn
(grunnleggende/full
konfigurasjon)

HP Color MFP S970dn
(grunnleggende/full
konfigurasjon)

Monokrom eller farge

Monokrom

Farge

Monokrom

Farge

Farge

Utskriftshastighet2

56 spm

51 spm

65/75 spm

62 spm

70 spm

Simplex: 85 bilder per minutt
Duplex: 170 bilder per minutt

Simplex: 85 bilder per minutt
Duplex: 170 bilder per minutt

Simplex: 100 bilder per minutt
Duplex: 200 bilder per minutt

Simplex: 75 bilder per minutt
Duplex: 150 bilder per minutt

Simplex: 75 bilder per minutt
Duplex: 150 bilder per minutt

Første utskrift

3,7 sekunder

4,1 sekunder (monokrom)
5,7 sekunder (farge)

3,9/3,5 sekunder

4,0 sekunder (monokrom)
5,6 sekunder (farge)

3,70 sekunder (monokrom)
5,6 sekunder (farge)

Etterbehandlingsmuligheter

Stifting, ryggstifting,
hefter, hulling

Stifting, ryggstifting,
hefter, hulling

Stifting, ryggstifting, hefter,
hulling, innsetting, folding,
trimming

Stifting, ryggstifting, hefter,
hulling, innsetting, folding,
trimming

Stifting, ryggstifting, hefter,
hulling, innsetting, folding,
trimming

Papirhåndtering Inn

1100–6600 ark

1100–6600 ark

3200–6700 ark

3100–8500 ark

3100–8500 ark

Skannehastighet

3

Noter
Verdens mest foretrukne skrivere (forside): Skrivermarkedet globalt, samt studie av HP-skriverenes merkevaregjenkjennelse, vurdering og preferanse i ni markeder i 2014.
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Input kapasitet på opptil 6600 ark på MFP S956dn og MFP S951dn; opptil 6700 ark på MFP S965dn og MFP S S975dn; og opptil 8500 ark på MFP S962dn og MFP S970dn.
Nøyaktige hastigheter avhenger av systemkonfigurasjoner, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
Faktiske hastigheter kan avhenge av oppløsning, nettverksforbindelse, datamaskinens ytelse og programvare.
HP Web Jetadmin kan lastes ned på hp.com/go/wja.
HP ePrint Enterprise krever serverprogramvare for HP ePrint Enterprise. App-basert funksjon krever BlackBerry® smartphone OS 4.5 eller nyere, iPhone® 3G eller nyere, iPad®- og iPod touch®-enheter (2. generasjon) med iOS 4.2 eller
nyere eller Android-enheter med versjon 2.1 eller nyere med internett- og e-postmulighet, med separat innkjøpt trådløs internettjeneste samt HP ePrint Enterprise-appen. E-postbasert funksjonalitet krever enhet med e-postmulighet
samt autorisert e-postadresse. Fungerer med PCL5/6-, PCL3- og PCL3GU-skrivere (både HP og andre).
Typisk månedlig sidevolum for HP Managed Print Services.
HP Universal Print Driver er tilgjengelig for nedlasting på hp.com/go/upd.
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