Informativo

Serviço HP para formulários
pré-impressos
Para impressoras HP InkJet Web

Indicado para
Mercado transacional, mala direta e serviço de
impressão

Otimize o set up de formulários pré-impressos para
aplicações de dados variáveis

Destaques
Alcance novos clientes e mercados.

Conheça a melhor forma de usar formulários e modelos pré-impressos em sua impressora
HP PageWIde Web Press para aplicações transacionais, transpromocionais e de mala direta
personalizadas com alta qualidade. Preencha a lacuna entre formato fixo e dados variáveis para
expandir sua oferta e aproveitar mais seu equipamento de produção analógico e digital.

Aproveite seu equipamento de impressão
analógica existente para formulários e
desenvolva um sistema digital para conteúdo de
dados variáveis.
Obtenha acesso diferenciado ao conhecimento,
experiência e habilidades da HP.

Visão geral
Este serviço é projetado para mostrar como configurar de forma eficiente sua impressora
HP PageWIde Web Press para trabalhar com formulários pré-impressos.
Este serviço onsite oferece uma maneira rápida e eficaz de adotar um novo processo de produção
e otimizá-lo para obter um fluxo de trabalho eficiente e impressos de alta qualidade. O serviço de
personalização de formulários pré-impressos da impressora HP PageWIde Web Press o ajudará
a compreender como usar a impressora para mesclar formulários de design fixo em sua prensa
analógica com dados variáveis.
Principais benefícios
• Saiba como configurar futuros trabalhos pré-impressos e torne-se mais produtivo
• Alinhe efetivamente conteúdo variável para criar produtos de alta qualidade
• Reduza custos aproveitando formulários e modelos pré-impressos
• Busque novas oportunidades de negócios e alcance novos clientes
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Descrição do serviço
Atividades

Descrição

A análise inicial inclui

Selecionando um caso real de um cliente, a HP executará uma análise do
formulário ou modelo pré-impresso fornecido
A HP irá analisar os detalhes do trabalho e o conteúdo esperado em relação à
configuração atual da impressora.

A configuração do
trabalho inclui

A HP irá configurar o novo trabalho, incluindo:
• Layout do PDF
• Configurações de rotação da impressora

A configuração da
impressora inclui

A HP irá fornecer instruções sobre a configuração da impressora, incluindo:
• Layout do conteúdo do trabalho
• Layout das barras de divisão
• Registro frente e verso
• Configuração da marca de controle

Validação da impressão

A validação do teste de impressão será executado para verificar a
correspondência atual entre o formulário e a definição do trabalho

A transferência de
conhecimento inclui

• Compartilhamento das melhores práticas e da experiência da HP
• Serviço no local, com treinamento prático

Escopo do serviço
O serviço será realizado no seu local de produção. Cada unidade de serviço abrange uma
impressora HP PageWIde Web Presse um trabalho de modelo pré-impresso
Principais resultados
• Uma impressora instalada e configurada com os parâmetros ideais para imprimir
conteúdo variável no modelo pré-impresso
• Transferência de conhecimento com treinamento prático sobre como configurar e executar
tarefas com formulários pré-impressos
Requisitos
Os modelos pré-impressos, a mídia e os detalhes do trabalho devem ser compartilhados
com a HP antes do início do serviço.
O cliente deve fornecer os consumíveis necessários durante os trabalhos.
Disponibilidade da impressora para a execução do serviço dentro do horário comercial. Após
a conclusão da análise inicial, a HP informará uma estimativa sobre o tempo necessário para
a execução do trabalho.
Público
Gerentes e operadores de pré-impressão com experiência no funcionamento da impressora
HP PageWIde Web serão os mais beneficiados durante o treinamento deste serviço. Serviço
destinado a até cinco participantes por unidade de serviço.
Informações adicionais
Para adquirir este servilço, utilize o código U8HR7E em sua SKU (Stock Keeping Unit)
Para obter mais informações, entre em contato com o Gerente de Serviço da sua conta
HP ou com um representante local de vendas HP.

Saiba mais em
hp.com/go/webpressservice

Inscreva-se para receber
atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com os colegas
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