Ekip içi işbirliğini artırın ve
yapım takvimlerini kısaltın
Yapım işleri için HP DesignJet baskı
ve tarama çözümleri

Zamanında ve bütçeyi aşmadan teslim edin
Yerinde baskı ve taramayla bina ve takvim
değişikliklerini hızlı bir biçimde paylaşın. Dışarı iş verme
ile ilişkili zaman kaybını ve masrafları yaşamayın
ve belgelerin gizli kalmasını sağlayın.
• Baskı/tarama için teslim sürelerini kısaltın
• Tarama ve kopyalama maliyetlerinin azaltılmasını
sağlayın
• Güvenli baskı, tarama ve paylaşım deneyimi yaşayın

İşbirliği yapın ve değişiklikleri izleyin

İnşaat sektöründeki
baskı ihtiyaçları

Etkili iletişim projenin başarısı açısından zorunludur.
Değişiklikleri yakalama, değiştirilen belgeleri
stüdyoda veya iş yerinde hızlı bir biçimde tarama
ve daha geniş bir ekiple paylaşma herkesin her
şeyden haberdar olmasına olanak tanır.
• Yerinde taramayla bilgileri hızlı ve kolay
biçimde paylaşın
• Güvenli ve doğru belgelerle ilerleme
durumunu izleyin

İşleri spesifikasyona uygun tamamlayın
Proje takvimlerine uyma ve işleri zamanında
tamamlama da nihai ürün kadar önemlidir. Süreç
boyunca tasarım ve takvim değişikliklerini net olarak
belgelemek için HP DesignJet baskı çözümleri kullanın.
• Eksiksiz bir yapım listesini titiz bir şekilde tutun
• Başlangıçtan bitişe kadar değişiklikler ve onaylarla
birlikte planları izleyin
• Gecikmesiz ve açık biçimde belgelendirilen bir
takvim kullanın

HP çözümleri her yapım ekibi oyuncusunun ihtiyacına uyar
Tüm oyuncuları aynı bilgi platformuna taşıma, her yapım projesindeki en büyük zorluktur.
The HP DesignJet T830 Çok İşlevli Yazıcı ofisten iş yerine kadar inşaat karşılamak üzere tasarlanıştır.
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Yüklenici

Koordinatör

Doğrudan işin sahibine rapor
veren ve farklı ekip üyeleri
arasında iletişimi sağlayan genel
yüklenici, HP DesignJet çözümlerini
kullanarak projeleri görev
sırasında, takvime uygun ve
bütçe sınırları içinde tutarken,
zamanında ödeme yapılmasını
da sağlar.

Yapım sahasında ekip üyelerini
koordine eden koordinatör, proje
değişikliklerini anlaşılır biçimde
doğru kişilere, doğru zamanda ve
doğru sırada iletmek için HP DesignJet
yazıcı ve tarayıcılarına güvenir.

Alt Yüklenici

Sahip

HP DesignJet yazıcı ve tarayıcıları
verimli ve zamanında paylaşımla
proje değişikliklerini inşaat
süresince düzenleyerek alt
yüklenicilerin genel yükleniciyle
iletişimde kalmasını sağlayarak,
gerçekleştirilen işin ayrıntılı bir
kaydını sunar.

Genel yükleniciyle doğrudan iletişim
içinde olan sahip, yapım takvimlerinin
ve bütçelerinin kontrol altında
olduğuna dair güvence ister.
HP DesignJet yazıcıları ve tarayıcıları
proje değişikliklerini ve ilerleme
durumunu belgelendirmede etkilidir.

KOMPAKT

ÇOK İŞLEVLİ

914 mm (36 inç) MFP,
yerleşik tarayıcılı

Baskı, tarama
ve kopyalama
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Yönetim

Mimar

Yönetim onaylama işlemi için anlaşılır
ve basılı belgelere ihtiyaç duyar.
HP DesignJet yazıcı ve
tarayıcıları planları ve proje
değişikliklerini açık biçimde
belgeleyerek, yönetimin yasal
yönetmelik koşullarının karşılanıp
karşılanmadığını değerlendirmesine
olanak tanır.

Proje boyunca değişiklik oluşturan,
izleyen ve onaylayan mimarlar HP
DesignJet çözümleriyle kendilerini
güvende hisseder, çünkü bu şekilde
tüm planlar günceldir; kural
ve yönetmeliklerdeki koşullar
karşılanır ve onaylar düzgün şekilde
gerçekleştirilir.

PRATİK

DAYANIKLI
İsteğe bağlı koruyucu
kılıf ve tekerlekler
ürünlerin kolay
taşınabilmesini
sağlar

WI-FI
Yerleşik kablosuz
bağlantı2

Fireyi %50 azaltın;
otomatik sayfa
besleme/tepsisi
ile yarım ölçekte
baskı yapın3

Ocak 2016 itibariyle piyasaya çıkacaktır. HP DesignJet Güçlendirilmiş Kılıf için gösterilen tarama ön ürün tasarımına aittir, nihai tasarım ayrıntıları
farklılık gösterebilir.

5

HP DesignJet tek ve çok işlevli yazıcılar
Tüm baskı ve tarama ihtiyaçlarınız için çözümler; stüdyoda, merkez ofiste veya

24

inşaat sahasında

inç

Küçük mimarlık stüdyosu
veya alt yüklenici ofisi
Ekonomiklik ve kaliteli sonuçlar
hedefleyen ve ara sıra baskı yapan
daha küçük mimarlık stüdyoları veya
alt yükleniciler için idealdir.

inç

44
inç

HP DesignJet T120 Yazıcı

HP DesignJet T520
Yazıcılar

Küçük ve orta ölçekli ana ofis
Plan ve çizimlerin ve ara sıra da teklif
amaçlı yüksek kaliteli taramaların
merkezi baskı/tarama ihtiyacı olan
küçük ve orta ölçekli mimarlık
stüdyoları ve genel yüklenici veya
alt yükleniciler için idealdir.
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HP DesignJet T520
Yazıcılar

HP DesignJet T930 Yazıcı serisi

HP DesignJet T790
Yazıcı serisi

HP DesignJet T830
Çok İşlevli Yazıcı

HP DesignJet T795
Yazıcı

HP DesignJet T730 Yazıcı

İnşaat alanı
Öncelikle, tüm ekip üyeleriyle proje
değişikliklerini kolay ve etkili bir yöntem
paylaşmak isteyen orta ve büyük
ölçekli kuruluşlardaki genel yükleniciler
için inşaat yerinde baskı ve tarama
amacıyla tasarlanmıştır.

HP DesignJet T2530
Çok İşlevli Yazıcı serileri

HP DesignJet T830
Çok İşlevli Yazıcı

Orta ile büyük ölçekli
kuruluşlar
Orta ile büyük ölçekli mimari şirketler ve
genel yüklenici ofisler yüksek verimlilik,
yüksek hacim ve kurumsal ölçekte
yönetilebilirlik, bağlantı ve güvenlik
sağlayan merkezi çok işlevli özellikler
ihtiyaç duyar.

HP DesignJet T2530
Çok İşlevli Yazıcı serileri
HP DesignJet T1300
Yazıcı
HP DesignJet T1530
Yazıcı serisi

1. Eylül 2015 itibariyle piyasada olan 914 mm (36 inç) yerleşik Wi-Fi özellikli MFP'lere dayanmaktadır.
2. Yerel yazdırma mobil cihazın ve yazıcının aynı ağda olmasını (genellikle Wi-Fi erişim noktaları kablosuz bağlantıyı kablolu bağlantılara köprüler) veya doğrudan bir kablosuz bağlantıya sahip olmasını gerektirir.
Kablosuz performansı, fiziksel çevre ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz altında çalışma ile uyumludur. Uzaktan baskı Internet bağlantısı ile web bağlantılı HP yazıcı
gerektirir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil cihazlar için ayrıca satın alınmış bir hizmet sözleşmesi gerektirir. Bulunduğunuz yerdeki kapsam ve kullanılabilirlik açısından servis sağlayıcınıza danışın. Ayrıntılar
için bkz. hp.com/go/designjetmobility.
3. 2015 Eylül itibariyle piyasada bulunan rulo tabanlı eşdeğer performanslı yazıcılarda sayfaya baskı, ilave işlemleri ortadan kaldırır ve fireyi azaltır. Örneğin, normal bir (914 mm - 36 inç) ruloda yarım ölçek
(330 mm - 13,5 inç) baskı %50'den fazla kağıt ve bunları kesmek için ilave işçilik kaybı demektir.
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