Folha de dados

Print Beat HP Indigo
Para impressoras digitais HP Indigo com alimentação contínua

Defina o benchmark de desempenho
da impressora para promover a
melhoria contínua

O relatório Print Beat HP Indigo é um painel de desempenho, enviado semanalmente por e-mail
a clientes da HP Indigo a fim de oferecer maior visibilidade e percepção sobre o desempenho de
sua impressora.
O relatório Print Beat possibilita o acesso simples a importantes informações de desempenho,
que foram reconhecidas como fundamentais na promoção de melhorias contínuas do tempo de
operação e da produtividade rumo à excelência operacional.
O Print Beat HP Indigo faz parte do HP Service Advantage – um portfólio integrado de serviços para
clientes HP que permite operações de impressão previsíveis e estruturas de custo otimizadas.
Monitoramento de desempenho simples e direto
O desempenho geral é agregado em uma única pontuação de 0 a 100 Print Beats, assim,
fica fácil compreender o desempenho geral de sua produção e onde existem oportunidades
para melhoria.
Múltiplos indicadores de desempenho
A excelência na produção resulta de diversas áreas. O relatório Print Beat monitora o
desempenho em cinco parâmetros chave: volume de impressão, índices de falha, índices
de reinicialização, vida últil de PIP e blanqueta. Esses indicadores não apenas mostram o
desempenho de sua produção, mas também quais áreas devem ser enfocadas.
Promove melhoria contínua
A melhoria pode ser facilmente monitorada pela observação das setas. A seta para cima
significa um desempenho melhor do que na semana passada; a seta para baixo significa
que o desempenho foi pior do que na semana anterior; e o sinal de igual informa que não
houve modificação no desempenho.
Envio semanal para sua caixa de entrada
O relatório Print Beat é automaticamente enviado uma vez por semana, fornecendo fácil
acesso à visibilidade e percepções de produção.
Total transparência e metas compartilhadas
A equipe técnica do seu canal de distribuição, juntamente com a HP recebem semanalmente
o mesmo relatório, o que permite total transparência e o compartilhamento de metas
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Como ler seu relatório Print Beat

Print Beat weekly stats
Get 1% better every week

Nome do
cliente, período
do relatório
Volume total de
impressão para
uma determinada
semana
Número real de
falhas semanais

BETA

Hi PH Graphics,
Here are your
weekly stats for
Dec 07-15— Dec 13-15

Weekly Points

Only for HP Indigo Web fed presses

Weekly average: 46

87/100

Print volume

Your Target: 500 K Impressions
Daily Average: 77 K Impressions
Last week: 432 K Impressions

384

K Impressions

Failure Events

13

Duração da
blanqueta como
uma porcentagem
das diretrizes da
HP Indigo
Duração da
PIP como uma
porcentagem
das diretrizes da
HP Indigo

The Regenerated Imaging Oil (RIO)
system, part of the HP Indigo
7800/WS6800, is now avaliable
as an upgrade, enabling you to
eliminate the need for on-site
Imaging Oil, reducing operational
complexity and minimizing
your environmental impact.

How you're doing:

Gained 15/20 Points

Great

Your Weekly target: 19
Target Rate per 1M Impressions: 50

Good

Last week Events: 18

Gained 20/20 Points

Rate per 1M Impressions: 34

Número real de
reinicializações
semanais

Did you know?

Average
Your Weekly target: 4
Target Rate per 1M Impressions: 10

Restart Events

7

Last week Events: 7

Defina o
benchmark de
desempenho da
sua impressora

Below Average

Gained 15/20 Points

Rate per 1M Impressions:18

Blanket Lifespan Rank1

Last week: 42%

90%

Gained 17/20 Points

Week’s most active day

Wednesday
118K Impressions

Week’s least active day

PIP Lifespan Rank1

Last week: 66%

106%

Gained 20/20 Points

Friday

Identifique os
dias mais e
menos ativos
da sua semana
de produção

2K Impressions

Legend
Match colors with ease
Do you want to match
colors to another device?
Here’s how to do it - it’s
quick, easy, AND FREE!
Learn More here

Stay Informed
Learn about HP
Indigo customers and
innovation in print in
the new Indigo blog

More than 10% improvement over last week
More than 10% decline over last week
Within + - 10%
1. Out of supplies guidelines

Score higher than 80 points
Score between 80-70 points
Score between 70-60 points
Score lower than 60 points

Saiba mais em
hp.com/go/indigoservice

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

Compartilhe com os colegas

Avalie este documento
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Pontos semanais
para uma
determinada
semana

Comunicação
geral

