تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق وتسريع
الجداول الزمنية الخاصة بأعمال التشييد والبناء
حلول الطباعة والمسح الضوئي HP DesignJet
في مجال التشييد والبناء
التنفيذ في الوقت المحدد وفي حدود
الميزانية المقررة
اإلبالغ عن التغييرات الخاصة بأعمال البناء والجداول الزمنية
بشكل سريع باستخدام أجهزة الطباعة والمسح الضوئي الموجودة
بالشركة .وأيضا توفير الوقت والنفقات الخاصة باالستعانة
بمصادر خارجية وضمان الحفاظ على سرية المستندات.
•تسريع أوقات تنفيذ مهام الطباعة/المسح الضوئي
•المساعدة في تقليل تكاليف المسح الضوئي والنسخ
•الحصول على تجربة طباعة ومسح ضوئي ومشاركة آمنة

التعاون وتتبع التغييرات

احتياجات الطباعة في مجال
التشييد والبناء

يعد التواصل الفعال أمرً ا ضروريًا لنجاح المشروع؛ حيث أن
حصر التغييرات والمسح الضوئي السريع للمستندات التي تم
تعديلها في األستوديو أو في موقع العمل والمشاركة مع الفريق
على نطاق أوسع يجعل الجميع على إطالع بالمستجدات بشكل دائم.
•مشاركة المعلومات بسرعة وسهولة باستخدام أجهزة المسح
الضوئي الموجودة بالشركة
•تعقب ومتابعة التقدم مع وثائق دقيقة آمنة

إتمام المهام وف ًقا للمواصفات
إن االلتزام بالجداول الزمنية للمشروع واالنتهاء من المهام في
الوقت المحدد تماثل في أهميتها الحصول على المنتج النهائي.
استخدم حلول الطباعة  HP DesignJetلتصميم الوثائق بوضوح
وإجراء التغييرات في الجدول الزمني في جميع مراحل العملية.
•االحتفاظ بقائمة واقعية كاملة بشكل دقيق
•متابعة الخطط من البداية وحتى النهاية مع
التغييرات واالعتمادات
•االلتزام بالجدول الزمني الذي تم توثيقه بشكل واضح

حلول  HPتناسب احتياجات جميع أعضاء فريق العمل في مجال التشييد والبناء
إن جعل جميع أعضاء الفريق على القدر نفسه من المعرفة هو بمثابة التحدي األكبر ألي مشروع من المشروعات في مجال التشييد والبناء.
تم تصميم طابعة  HP DesignJet T830متعددة الوظائف لتلبية االحتياجات المطلوبة في مجال التشييد والبناء من المكتب وحتى موقع العمل.
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المقاول

المشرف

أثناء قيامه بتقديم التقارير بشكل مباشر إلى
صاحب المشروع وتسهيل عملية التواصل بين
أعضاء فرق العمل المختلفة ،يعتمد المقاول
العام على حلول  HP DesignJetلتوصيل
المعلومات بوضوح التي تحافظ على إبقاء
المشروع موج ًها نحو أداء المهام المستهدفة
وفي الوقت المحدد وفي حدود الميزانية
المقررة بينما تساعد كذلك في ضمان
السداد في الوقت المناسب.

أثناء التنسيق بين أعضاء الفريق في موقع أعمال التشييد
والبناء ،يعتمد المشرف على الطابعات والماسحات
الضوئية  HP DesignJetمن أجل توصيل المعلومات
المتعلقة بالتغييرات في المشروع بشكل واضح
لألشخاص المعنيين وفي الوقت المناسب وبالترتيب
الصحيح.

المقاول من الباطن

صاحب المشروع

إن الطابعات والماسحات الضوئية
 HP DesignJetتتيح المشاركة الفعالة
في الوقت المحدد للتغييرات الخاصة
بالمشروع في جميع مراحل عملية التشييد
والبناء وتحافظ على اتساق عمل المقاولين
من الباطن مع المقاول العام وتقدم سجالً
دقي ًقا باألعمال التي تم إنجازها.

يرغب صاحب المشروع ،عند التواصل المباشر
مع المقاول العام ،في التأكد من أن الجداول الزمنية
وميزانيات أعمال التشييد والبناء تحت السيطرة.
تعد الطابعات والماسحات الضوئية HP DesignJet
فعالة في توثيق التغييرات في المشروع ومدى التقدم
المحرز.

حجم صغير

مهام متعددة

الطباعة والمسح
الضوئي والنسخ

ماسح ضوئي مدمج متعدد
الوظائف  36بوصة

اإلدارة

المهندس المعماري

تحتاج اإلدارة إلى وثائق مطبوعة واضحة
من أجل عملية الموافقة.
الطابعات والماسحات الضوئية HP
 DesignJetتوثق الخطط والتغييرات
الخاصة بالمشروع بشكل واضح ،مما يسمح
لإلدارة بإجراء عملية تقييم بخصوص ما إذا
تم تطبيق اللوائح التنظيمية أم ال.

إن المهندسين المعماريين ،الذين يقومون بعمل
التغييرات ومتابعتها ومراقبتها والموافقة عليها
طوال مراحل المشروع ،يتأكد من خالل حلول
 ،HP DesignJetأن جميع الخطط محدثة
واللوائح التنظيمية والقواعد يتم تطبيقها
والموافقات في محلها.

مالئمة

متانة
هيكل وقائي اختياري وعجالت
تتيح سهولة النقل

تقليل الهدر بنسبة — %50
الطباعة بنصف الحجم مع
3
درج/ملقم الورق التلقائي

WI-FI
اتصال السلكي مدمج

2

متوفر ابتدا ًء من يناير  .2016يعتمد العرض الموضح لهيكل  HP DesignJetالمتين على تصميم المنتج األولي وقد تختلف تفاصيل التصميم النهائي.
4

5

طابعات  HP DesignJetاآلحادية و المتعددة الوظائف
حلول لجميع احتياجات الطباعة والمسح الضوئي الخاصة بك — في األستوديو أو المكتب الرئيس

24

أو في موقع أعمال التشييد والبناء

بوصة

مرسم للتصاميم المعمارية صغير
أو مكتب مقاول من الباطن
طابعة مثالية لمراسم التصاميم المعمارية األصغر
أو المقاولين من الباطن الذين يبحثون عن التكلفة
المعقولة والنتائج التي تتسم بجودة الطباعة فقط
بين الحين واآلخر.

بوصة

بوصة

طابعة HP DesignJet T120

طابعات HP DesignJet T520

مكتب رئيسي صغير أو متوسط
طابعات مثالية لمراسم التصاميم المعمارية
الصغيرة والمتوسطة والمقاولين العموميين أو المقاولين
من الباطن الذين يحتاجون إلى عمليات طباعة/مسح
ضوئي مركزية
للخطط والرسومات وفي بعض األحيان لعروض
مزايدات بجودة جيدة.

36

44

طابعات HP DesignJet T520

سلسلة الطابعات HP DesignJet T930

سلسلة طابعات
HP DesignJet T790

الطابعة HP DesignJet T830
متعددة الوظائف

الطابعة
HP DesignJet T795

الطابعة HP DesignJet T730

موقع أعمال التشييد والبناء
تم تصميم حلول الطباعة والمسح الضوئي في
موقع أعمال التشييد والبناء بشكل أساسي من أجل
المقاولين العموميين في المؤسسات متوسطة
وكبيرة الحجم الذين يبحثون عن طريقة تتسم
بالكفاءة والسهولة إلخطار جميع أعضاء فريق
العمل بالتغييرات الخاصة بالمشروع.

المؤسسات المتوسطة والكبيرة
تحتاج الشركات المعمارية المتوسطة والكبيرة
ومكاتب المقاولين العموميين إلى إمكانيات مركزية
متعددة الوظائف توفر إنتاجية عالية وكميات كبيرة
وإدارة المؤسسة بشكل مرن واتصال وأمان

سلسلة الطابعات HP DesignJet T2530
متعددة الوظائف

الطابعة HP DesignJet T830
متعددة الوظائف

سلسلة الطابعات HP DesignJet T2530
متعددة الوظائف
الطابعة
HP DesignJet T1300
سلسلة الطابعات
HP DesignJet T1530
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