HP SmartTracker yazılımı

Baskı maliyetleriniz üzerinde daha geniş kontrol
sahibi olun ve bu maliyetleri avantaja dönüştürün

DENETİM

Güçlü veri izleme ve raporlama
• Hem baskı maliyetlerini hem de ödeme
düzenlemelerinizi aynı anda izleyin ve
karşılaştırın
• Kolay okunan raporlar oluşturun/
zamanlayın; varsayılan şablonlar kullanın
veya tercihinize göre bunları kişiselleştirin
• Farklı HP PageWide XL yazıcılarındaki veri
izleme ve raporlama işlerini bir araya getirin1
• Ayrıntıların tümüne sahip olun; kaynak
verilerine her sayfa için ayrı ayrı
erişebilirsiniz

TUTARLILIK

Baskı işlerinizin tümü doğru olarak
atanır
• Manuel veri girişini ortadan kaldırın ve
HP SmartStream/HP Click/sürücü/ön panel/
MFP gibi kaynaklardan gelen verileri kolayca
birleştirin1
• Baskı kullanıcısı, proje ve departman
bazında iş atayın ya da kategorileri iş
akışınıza uygun biçimde düzenleyin
• Hataları önleyen isteğe bağlı parola
korumalı kategorilerle güvenli iş ataması
gerçekleştirin
• Hatasız baskı işi ataması yapın ve işleri
faturalanabilir/faturalanamaz olarak
göndererek daha fazla bilgi içeren
açıklamalar ekleyin

VERİMLİLİK

Kullanması ve entegrasyonu kolay
• Zaman tasarrufu sağlayın; şirket logonuzu
da içeren fatura formatlı raporlar oluşturun
• Active Directory entegrasyonu ve merkezi
proje veritabanlarıyla güncellenen kullanıcı
ve proje bilgileri sayesinde manuel hataları
ortadan kaldırın
• Zaman kazanın; .csv dosyalarını kolayca
içe veya dışa aktararak mevcut muhasebe
yazılımınızla entegre edin
• Ekibin zamanını daha iyi kullanın; en son
girilen kimlik bilgilerinin otomatik olarak
doldurulması baskı işlemi hazırlık süresini
kısaltır

Daha fazla bilgi edinmek ve deneme sürümünü indirmek için lütfen şu sayfayı ziyaret edin:
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
HP SmartTracker yazılımı, yalnızca Orijinal HP mürekkebi sarf malzemeleriyle uyumludur.
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Veriler, Eylül 2017 itibariyle HP PageWide XL blueprinter serisi dışındaki tüm HP PageWide XL yazıcıları ve çok işlevli yazıcılardan derlenmiştir.
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Baskı maliyetlerinizi
kendi avantajınıza dönüştürün
HP SmartTracker yazılımı ile işinizi bir üst düzeye
taşıyın. Birden çok HP PageWide XL yazıcısında
baskı verilerini izleyin1 ve baskı maliyetlerinizi analiz
etmek için kolayca konsolide raporlar oluşturarak
ödemelerinizi düzenleyin.

Veri izleme ve raporlama özellikleri iş akışınıza entegre edilmiştir

Baskı kaynakları:

Baskı işlerinizin tümü doğru
olarak atanır

HP PageWide XL yazıcı
portföyü

Yazıcı/MFP
Sürücü

HP SmartStream yazılımı
HP Click baskı yazılımı

Teknik özellikler

Minimum gereksinimler

Desteklenen
kaynaklar

HP SmartStream, HP Click, HP PageWide XL sürücüsü, ön panel (USB,
fotokopi, yeniden baskı, tarama)

Sunucu
gereksinimleri

Geçerli diller

İngilizce

Geçerli ölçüm
birimleri

Metrik, İngiliz Ölçü Birimi

Teslimat

Lisans sistemi

Garanti

90 günlük garanti

Intel Core i3 2 GHz veya eşdeğeri (i5 önerilir)
4 GB RAM (8 GB önerilir)
Sabit diskte 2 GB ve eklenen her yazıcı için artı 2 GB boş alan
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s
Windows 7 (64 bit) veya Windows Server 2008 R2

Sipariş bilgileri

Sanal sunucular desteklenir
İstemci
gereksinimleri

Intel uyumlu
2 GB RAM

Ürün

Z8J14AAE HP PageWide XL 8000 Yazıcısı için HP SmartTracker
Z8J16AAE HP PageWide XL 5000 Yazıcı serisi için HP SmartTracker

1 GB'lik sabit disk alanı
Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Z8J18AAE HP PageWide XL 4000/4500 Yazıcı serisi için HP SmartTracker
Windows 7 (32 bit veya 64 bit) veya Windows Server 2008 R2
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