صفحة البيانات

برنامج HP SmartStream

لطابعات  HP PageWide XLوHP DesignJet
سير العمل الجديد الخاص بك إلنتاج التصاميم والرسومات،اآلن كفاءة مضاعفة
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السرعة

ينجز المهام في نصف الوقت

1

الكفاءة

لقد أصبح سير عمل اإلنتاج أفضل

التطور

توسع في إنتاج األلوان

ً
ضغطا باستخدام أداة المعالجة فائقة
•يفي بالمواعيد األكثر
السرعة HP SmartStream Preflight Manager

•يساعد في تحسين كفاءة سير العمل الحالي لإلنتاج
الفني لبيئات المشغل الواحد والمتعدد

•اطبع جميع خرائط  GISوملصقات نقاط البيع بكفاءة
باستخدام طابعات HP PageWide XL

•يقلل من إعادة الطباعة ،حيث يعتمد على إدارة ملفات
 PDFاألصلية باستخدام برنامج Adobe PDF
2
Print Engine 3

•يعزز من سير عمل اإلنتاج الحالي عن طريق استخدام أداة
 HP SmartStream Preflight Managerالحدسية

•قم بمعاينة األلوان عند طباعتها وتعديل اإلعدادات
باستخدام التكنولوجيا التفاعلية HP Crystal
Preview Technology

•يساعد على التوقف عن تغيير اإلعدادات بصورة فردية،
حيث يُمكنك من إنشاء تعيينات مسبقة لتجميع جميع
اإلعدادات المطلوبة ثم إعادة استخدامها عند الضرورة

لتنزيل النسخة التجريبية ،يرجى زيارة
hp.com/go/designjetsmartstream_trial
hp.com/go/smartstreampagewidexl_trial

•يشغل ملحقات اإلنتاجية في HP PageWide XL
و ،HP DesignJetمثل المجلد على اإلنترنت
والمكدس المدمج/عالي السعة

•احصل على أغلب الوسائط الخاصة بك بترتيب
مصمم للحد من إهدار الورق

•يقوم بإدارة جميع طابعات HP PageWide XL
و HP DesignJetالمتصلة باألسطول الخاص بك

•احصل على بيانات دقيقة إلصدار الفواتير ،ملخص
تقرير المهمة الذي يشمل حتى تغطية البكسل

صفحة البيانات | برنامج  HP SmartStreamلطابعات  HP PageWide XLوHP DesignJet

برنامج —HP SmartStreamيساعدك في تحسين إنتاجيتك وكفاءة المشغل
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 .1معلومات تفصيلية بشأن حالة الطابعة ومستوى الحبر والوسائط المحملة والصفات التي تنتظر الطباعة
 .2دمج ملحقات اإلنتاج :مجلد على اإلنترنت ومكدس علوي وعالي السعة
 .3الدعم المتعدد للطابعات—يقوم بإدارة جميع طابعات اإلنتاج  HP PageWide XLو HP DesignJetالمتصلة باألسطول الخاص بك
 .4شاهد حالة مهمتك من خالل مهام الطباعة المنتظرة ولوحة محفوظات المهام؛تسمح لك محفوظات المهام بإعادة الطباعة بسهولة
 .5خيار التصفية وخاصية االستخراج—إدارة المهام ذات الصفحات المتعددة
 .6مركز الدقة—اكتشاف تلقائي للمشكالت المحتملة في التخطيط وفي ملفات PDF
 .7يكتشف تلقائيًا حجم الصفحة ونوعها (ملونة وأحادية اللون)
 .8تكنولوجيا المعاينة —HP Crystal Previewلمعاينة األلوان مثلما تبدو عند الطباعة
 .9تعديل جميع إعدادات الطباعة لكل صفحة أو ملف أو مهمة
ً
بسيطا
 .10يقوم بترتيب مجموعات الورق حسب الحجم والنوع (ملون أو أحادي اللون) ،مما يجعل من إنتاج المهام الكبيرة أمرً ا

سرعة الطباعة

ينجز المهام في نصف الوقت

1

2

الكفاءة

التطور

عزز سير العمل الحالي الخاص بك

إنتاج ألوان بكفاءة عالية
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يوم عمل—يمكنك إنتاج طباعة أحادية اللون أو ملونة بكفاءة أفضل إلى درجة يمكنها
إحداث تحوالً في أعمالك
االستقبال
•يقوم العمالء بإحضار أو إرسال المستندات للطباعة أو النسخ أو المسح الضوئي ،وتحديد الطلب (ضرورة المهمة ،عدد ال ُنسخ ،طباعة ملونة
أو أحادية اللون ،جودة الوسائط ،مقاس الطباعة ،إلى ما غير ذلك)
•بقوم برنامج  HP SmartStreamبإنشاء أمر المهمة حسب مواصفات التي يحددها العميل

المعالجة وبرنامج Preflight
•يستخدم مشغل  Preflightبرنامج  HP SmartStreamلتطبيق اإلعدادات المناسبة بسهولة وف ًقا لطلب العميل
––يكتشف تلقائيًا جميع المشكالت المحتملة المتعلقة بملفات ( PDFالخطوط المفقودة ،وغيرها)
2
مع برنامج  Adobe PDF Print Engine 3المدمج
––تم تقليل عدد الخطوات/النقرات المستخدمة للطباعة باستخدام التعيينات المسبقة المخصصة ،التصفية ،خيارات االستخراج
––تعرض تكنولوجيا المعاينة  HP Crystal Previewكيفية طبع المحتوى الفني واأللوان .فيمكنك رؤية كيف سيبدو المحتوى الرسومي
عند طباعته ،حيث أن المعاينة هي عينة إلكترونية لكيفية عرض األلوان على الوسائط المحددة.
•يقوم مشغل  Preflightبإرسال المهمة لمشغل الطباعة الذي يُكمل إعداد الملف قبل الطباعة أو يرسل المهمة مباشرة إلى طابع ٍة محددة
•يتم إرسال المهمة للطباعة وبذلك تستفيد من سرعة المعالجة الفائقة الخاصة ببرنامج HP SmartStream

الطباعة وإضفاء اللمسات النهائية
•يعرض برنامج  HP SmartStreamمهام الطباعة المنتظرة لجميع طابعات اإلنتاج  HP PageWide XLو HP DesignJetالمتصلة
•بمجرد طباعة المهمة ،يسمح تبويب محفوظات المهام بإعادة الطباعة ،كما تتيح خاصية ملخص الوظيفة الحصول على دقة أفضل للفواتير

الطباعة وإضفاء اللمسات النهائية

المعالجة وبرنامج Preflight

االستقبال

3
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معلومات طلب المنتج

المواصفات الفنية
أنواع الملفات المعتمدة

 PDFو TIFFو JPEGو .HP-GL/2يتم دعم جميع تنسيقات الملفات باستخدام
HP SmartStream Submission Driver

طابعات
HP PageWide XL
وملحقاتها المعتمدة

طابعة HP PageWide XL 8000

المنتج

HP PageWide XL 8000 Blueprinter

L3J69AAE

أداة  HP SmartStream Preflight Managerلطابعات HP PageWide
 XLوHP DesignJet

L3J71AAE

أداة  HP SmartStream Preflight Managerلطابعات HP PageWide
7
 XLو—HP DesignJetاشتراك لمدة عام واحد

3

 L3J72AAEوحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلطابعة HP PageWide
XL 8000

الطابعة متعددة الوظائف HP PageWide XL 5000
طابعة HP PageWide XL 5000

 L3J73AAEوحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلـ HP PageWide XL
8000 Blueprinter3

HP PageWide XL 5000 Blueprinter

3

L3J74AAE

الطابعة متعددة الوظائف HP PageWide XL 4500
طابعة HP PageWide XL 4500

L3J75AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلـ HP PageWide XL
5000 Blueprinter3

طابعة HP PageWide XL 4000

L3J76AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلسلسلة طابعات HP
4500/PageWide XL 4000

مجلد  HP PageWide XLمع أداة وضع الملصقات

L3J77AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلطابعات اإلنتاج HP
DesignJet T7100/T7200

L3J78AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلطابعة اإلنتاج HP
 DesignJet T3500متعددة الوظائف

طابعة اإلنتاج HP DesignJet T7200

L3J79AAE

طابعة ( HP DesignJet T7100باستثناء الطابعة أحادية اللون HP
.)DesignJet T7100

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلطابعات اإلنتاج HP
DesignJet Z6200/Z6600/Z6800

T9B46AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلطابعات اإلنتاج
التصاميم والرسومات الكبيرة غير التابعة لـ HP

الطابعة متعددة الوظائف HP PageWide XL 4000

مجلد HP PageWide XL

مكدس  HP PageWide XLعالي السعة

4

مكدس  HP PageWide XLعلوي
طابعات
HP DesignJet
وملحقاتها المعتمدة

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلسلسلة طابعات HP
PageWide XL 5000

طابعة  HP DesignJet T3500متعددة الوظائف
طابعة إنتاج الصور HP DesignJet Z6200
طابعة اإلنتاج HP DesignJet Z6600
طابعة إنتاج الصور HP DesignJet Z6800

الحد األدنى من المتطلبات
برامج الكمبيوتر وأجهزته

 4جيجابايت ذاكرة عشوائية

مكدس HP DesignJet 110V

5

 3.5جيجا بايت مساحة خالية على القرص الثابت ،إضافة إلى  100ميجابايت لكل طابعة
إضافية يتم تثبيتها

مكدس HP DesignJet 220V
GERA—Butterfly Extra II Folder

6

دقة الشاشة  1024 × 1280بكسل ،معايرة بنظام  sRGBألداء أمثل
ألداة HP Crystal Preview

 - GERA—Ladybird IIمجلد على اإلنترنت

6

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

es-te - estefold 4211 HP

6

 Microsoft Windows 7أو  8أو  32( 10أو  64بت)

مالحظة :برنامج  HP SmartStreamلطابعات  HP PageWide XLوHP DesignJet
يدعم طابعات .PostScript
عدد طابعات  HPالمعتمدة

تصل إلى 10

ماسح ضوئي مدمج

الماسحة الضوئية المدمج في طابعة  HP PageWide XL 5000متعددة
الوظائف
الماسحة الضوئية المدمج في طابعة  HP PageWide XL 4500متعددة
الوظائف
الماسحة الضوئية المدمج في طابعة  HP PageWide XL 4000متعددة
الوظائف
الماسحة الضوئية المدمج في طابعة اإلنتاج  HP DesignJet T3500متعددة
الوظائف
الماسحة الضوئية  HP HD Proبقياس  42بوصة
الماسحة الضوئية  HP SD Proبقياس  44بوصة

اللغات المتوفرة

اإلنجليزية ،الفرنسية ،األلمانية ،اإلسبانية ،اإليطالية ،الهولندية ،اليابانية ،الكورية،
البولندية ،البرتغالية ،الروسية ،الصينية ،التايوانية،الكتاالنية

التسليم

نظام الترخيص

الضمان

ضمان  90يومًا

Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads

1

2

3
4
5
6
7

باستخدام برنامج  ،HP SmartStreamيمكن إنجاز عمليات إعداد المهمة والمعالجة في نصف الوقت فقط .تستند النتيجة على
االختبار الداخلي لـ  HPلقياس الوقت الالزم الستخراج صفحات من مستند مكون من  50صفحة وطباعتها باستخدام طابعات مختلفة
تستخدم برامج على نفس المستوى.
إن  Adobe PDF Print Engine 3هو الجيل التالي من برنامج العرض األساسي المحسن لعمليات سير العمل المعتمد على PDF
المتكاملة .يجمع  Adobe PDF Print Engine 3بين تحسين األداء وإطار التحجيم الجديد لتشغيل الطابعات الرقمية فائقة السرعة
وطابعات التصاميم والرسومات وأجهزة  .CTP Platesetterإن  Adobe PDF Print Engine 3هو أسرع برنامج أساسي
لإلنتاج الموثوق فيه للمحتوى الغني بالرسوم والمعقد .للتعرف على المزيد ،يرجى زيارة
.adobe.com/products/pdfprintengine
متوفرة فقط في دول آسيا والمحيط الهادي باستثناء كوريا وسنغافورة وأستراليا ونيوزلندا.
متوفر ابتدا ًء من نوفمبر .2016
غير متوفر في آسيا واليابان.
متوفر فقط في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
غير متوفر في أمريكا الشمالية وكندا.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/smartstreampagewidexl
hp.com/go/smartstreamdesignjet
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