HP SmartTracker-software
Krijg meer controle over uw printkosten en
laat ze in uw voordeel werken

CONTROLE

CONSISTENTIE

EFFICIËNTIE

• Houd printkosten en vergoedingen
gelijktijdig bij en vergelijk ze

• Voorkom handmatige gegevensinvoer en
voeg gegevens van HP SmartStream/HP
Click/stuurprogramma/frontpanel/MFP
eenvoudig samen1

• Bespaar tijd: maak rapporten in een
factuurindeling die uw bedrijfslogo bevat

Krachtige software voor het volgen en
rapporteren van gegevens

• Genereer/plan overzichtelijke rapporten:
gebruik de standaardsjablonen of pas ze
aan uw voorkeuren aan
• Consolideer het volgen en rapporteren van
gegevens tussen meerdere HP PageWide
XL-printers1
• Krijg alle details: de brongegevens zijn per
pagina toegankelijk

Al uw taken worden correct
toegewezen

• Wijs taken toe per gebruiker, project en
afdeling of bewerk de categorieën in
overeenstemming met uw workflow
• Printtaken worden veilig toegewezen,
met optionele categorieën met
wachtwoordbeveiliging om fouten te helpen
voorkomen
• Zorg dat printtaken correct worden
toegewezen: lever taken in als
factureerbaar/niet factureerbaar en voeg
opmerkingen toe met meer informatie

Eenvoudig te gebruiken en te
integreren

• Voorkom handmatige fouten: gebruikers en
projecten worden bijgewerkt via integratie
met Active Directory en een centrale
projectdatabase
• Maak tijd vrij: eenvoudige integratie met uw
bestaande boekhoudsoftware door .csvbestanden te importeren of te exporteren
• Maak beter gebruik van de tijd van uw
team: de meest recente referenties worden
automatisch ingevuld om het printen te
vereenvoudigen

Voor meer informatie en om de proefversie te downloaden gaat u naar
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
HP SmartTracker is alleen compatibel met originele HP-inktcartridges.

1

Gegevens worden vanaf september 2017 geconsolideerd tussen al uw HP PageWide XL-printers en multifunctionele printers, behalve de HP PageWide XL-Blueprinters.
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Gebruik uw printkosten
in uw voordeel
Til uw bedrijf naar een hoger niveau met HP
SmartTracker. Volg printgegevens op meerdere
HP PageWide XL-printers1 en maak eenvoudig
geconsolideerde rapporten om uw printkosten
te analyseren of vergoedingen mogelijk te maken.

Gegevens volgen en rapporteren is geïntegreerd in uw workflow

Printen vanuit:

HP PageWide XLprinterportfolio

Al uw taken worden
correct toegewezen

Printer/MFP
Stuurprogramma

HP SmartStream-software
HP Click-printsoftware

Technische specificaties

Minimale vereisten

Ondersteunde
bronnen

HP SmartStream, HP Click, stuurprogramma voor HP PageWide XL,
voorpaneel (USB, kopiëren, opnieuw printen, scannen)

Serververeisten

Beschikbare talen

Engels

Beschikbare
maateenheden

Metriek, imperiaal

2 GB vrije ruimte op de harde schijf plus 2 GB voor iedere extra
toegevoegde printer

Levering

Licentiesysteem

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Garantie

90 dagen garantie

Microsoft Windows 7 (64-bits) of Windows Server 2008 R2

Bestelgegevens
Product Z8J14AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 8000-printer

Intel Core i3 2 GHz of equivalent (i5 aanbevolen)
4 GB RAM (8 GB aanbevolen)

Virtuele servers worden ondersteund
Clientvereisten

Intel-compatibel
2 GB RAM

Z8J16AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 5000-printerserie

1 GB vrije ruimte op de harde schijf

Z8J18AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 4000/4500-printerserie

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Microsoft Windows 7 (32-bits of 64-bits) of Windows Server 2008 R2
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