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HP ProBook x360 11 G1
Edycja dla Edukacji
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Thinnest rugged 
convertible 
Less than 20mm thin

Flexible & Adaptable
360˚ hinge transforms from 

laptop to tent, stand, and 
tablet enabling students to 

choose how they learn

User-facing camera
with dual array mic for clear collaboration

For use in laptop mode.

World-facing camera 
enables capture in tablet or tent mode for 

project-based learning experiences (optional) 

Designed for Education

Capture and Share Experiences  

Authentic Pen Experience

Active Digitizer and Optional Active Pen*

Reliable fleet updates
RJ-45 port for charging carts3

and access in areas without WiFi

Monitor who’s online
Network activity LED

lights up when wireless is 
enabled allowing teachers to see 

who’s online

Future proof school
investments

USB-CTM port3 (Data)

Bold Color Option
Optional Radiant Red

*Pen sold separately



Versatile Convertible Design

Flip, fold, and learn with a 360° hinge that adapts to content creation, collaboration, and presentation in a 
range of modes.

Clamshell Mode Tablet Mode Tent Mode Stand Mode

Content creation, editing, 
note-taking

Reading, note-taking, 
marking up

Presenting, watching videos, 
video chatting

Presenting, watching 
videos, video chatting



Pen and Touch Experience

Supports Windows Ink4,5, enabling pen-
driven experiences that help set ideas in 
motion with the new Windows Ink 
Workspace including Screen Sketch, 
Sketchpad and new Sticky Notes 

*Pen sold separately

An authentic experience that feels 
like a real pen or paintbrush with
optional Active Pen*

Naturally annotate, draw, solve math problems, and take notes on-screen

Windows Sketchpad shown



HP DeskJet Ink Advantage 3775/85
Najmniejsze na świecie urządzenie wielofunkcyjne



FORM

DESIGNED TO FIT MY SPACE

DeskJet 3630

DeskJet 3720



DESKJET  THE WORLD’S 
SMALLEST INKJET ALL-IN-ONE 

Fits your space 
Fits your wireless life

Streamlined design 
for easy scanning

Quick printing from 
mobile devices

Colorfully stylish. Powerfully petite.



Technologia PageWide
Niski koszt druku w kolorze



Czym jest 

technologia 

PageWide?
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Technologia PageWide: połączenie zalet druku    
atramentowego i laserowego 

TECHNOLOGIA HP 
PAGEWIDE

Najlepsze standardy ochrony środowiska 
wśród urządzeń drukujących HP tej klasy

Największe zalety 
druku atramentowego

(wysoka jakość, niskie koszty)

Największe zalety druku 
laserowego

(prędkość, niezawodność)



2006

Punkt usług
fotograficznych

Dotychczas wydrukowano ponad 
8 miliardów stron

Kopiarka Edgeline

Ponad 100 instalacji
Dotychczas wydrukowano łącznie ponad 
100 miliardów stron 
4 miliardy stron miesięcznie

2010

Prasy drukarskie

Rozwój technologii HP PageWide

2007



HP MultiJet Fusion™ 3D

2 0 1 6

PageWide XL
Duży format

Seria X
Rewolucja w zakresie 

prędkości, 
kosztówi korzyśc i dla 

środowiska

Drukarki PageWide

2013–2014

2014

2 0 1 7

PageWide A3



Technologia stałej głowicy drukującej HP Pagewide
z atramentami pigmentowymi

Brak materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem wkładów 
atramentowych, zapewnia oszczędność kosztów 
eksploatacji

Trwałość nowych atramentów 
pigmentowych oraz niski koszt 
wydruku strony

Głowica na całą 
szerokość strony59 136 dysz - A3

Przesuwa się tylko papier

42 240 dysz - A4



Nieruchoma głowica drukująca
Porusza się tylko papier, strony są 
więc szybko drukowane w jednym 
przebiegu

Wszystkie pigmenty w 
czterech kolorach

Technologia HP PageWide
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• Wbudowana głowica i system dostarczania atramentu w urządzeniach serii HP PageWide 300 i HP PageWide Pro 400

8,5-calowa matryca z 42 240 dyszamiPrzekrój poprzeczny drukarki

4-kolorowa kość
Każda kość zawiera 4224 
dysze (1200 na cal), łącznie: 
42 240 dysz

Matryca zbudowana z dziesięciu 
4-kolorowych kości
Wbudowany system nadmiarowy z 
myślą o jakości — z każdą dyszą
sąsiaduje dysza zapasowa

Zoptymalizowane układanie wydruków



MIT – drukarki atramentowe są za wolne

80
str/min

Pierwsza strona 
w 7 sek.

Szybkość druku:
60 str/min – ISO
80 str/min – Tryb biurowy



MIT – drukarki atramentowe nie są solidne

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA 
do 500 000 stron bez zacięć

ODPORNOŚĆ NA BLAKNIĘCIE
do 30 lat 



BĄDŹ EKO 
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Urządzenia HP PageWide to oferta dla klientów oczekujących wydajności, niezawodności ORAZ ograniczenia wpływu na 
środowisko

Ograniczenie  
emisji dwutlenku

węglowa 
związanego z 
drukowaniem 

o nawet

55%
19 litrów

... co oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 
o odpowiednik 190 litrów 

benzyny na każde 10 000 stron wydrukowanych 
przez jedną drukarkę1

... co oznacza nawet 93 kg mniej 
typowych odpadów eksploatacyjnych rocznie 
w porównaniu z konkurencyjnymi drukarkami 

laserowymi4

Generowanie do

95%
mniej zużytych 

materiałów 
eksploatacyjnych 

i opakowań niż 
porównywalne 

drukarki laserowe3

... przy jednoczesnym spełnieniu norm 
ENERGY STAR ©, EPEAT Silver oraz Blue 
Angel

Zużycie do

73%
mniej energii niż 

drukarki laserowe2

Technologia HP PageWide została zaprojektowana pod kątem ochrony środowiska i 

wyróżnia się najlepszymi w swojej klasie wartościami kluczowych wskaźników ekologicznych: 

1 Redukcja równoważnika emisji dwutlenku węgla (CO2e) przy typowym użyciu obejmującym drukowanie 10 000 stron za pomocą urządzenia HP PageWide Pro 552dw w porównaniu z porównywalnymi drukarkami HP LaserJet. Zrecenzowane modele oceny 
okresu eksploatacji zlecone przez HP i przeprowadzone przez organizację PE International for International dla drukarek atramentowych (sierpień 2016 r.) i LaserJet (maj 2016 r.). Konkretne wyniki obliczone przez ekspertów ds. oceny okresu eksploatacji firmy 
HP.

2 Średnia ważona dla urządzeń konkurencyjnych wynosi 508 W. Zużycie energii wg testów porównawczych najważniejszych urządzeń konkurencyjnych w trybie ustawień domyślnych, przeprowadzonych przez organizację Buyers Lab Inc. w maju 2016 r. Na 
podstawie testów wewnętrznych stwierdzono, że drukarka HP PageWide Pro 556dw zużywa do 73% mniej energii niż większość kolorowych laserowych drukarek wielofunkcyjnych w cenie do 1000 USD i kolorowych drukarek laserowych w cenie do 800 USD 
(stan na wrzesień 2016 r). 
3 Buyers Lab Inc, maj 2016 r. Porównanie z najważniejszymi konkurencyjnymi kolorowymi laserowymi drukarkami wielofunkcyjnymi w cenie do 1000 USD i kolorowymi drukarkami laserowymi w cenie do 800 USD (stan na maj 2016 r.). 

4 Porównanie z urządzeniami Lexmark CS410dn i Ricoh SP C320DN wykonane przez organizację Buyers Lab Inc w maju 2016 r.



MIT – druk atramentowy jest za drogi

Brak

- fusera
- bębna 
- pasa transferowego

Zużycie energii
- Tryb drukowania 70 – 100W http://h71038.www7.hp.com/tco-tool/index.php?count=us

Tusz vs Toner do 50% niższe TCO

http://h71038.www7.hp.com/tco-tool/index.php?count=us


Zalety technologii PageWide

Zalety urządzeń PageWide:

• Niski koszt wydruku jednej strony

• Szybkość: większa prędkość 
drukowania 

• Większa niezawodność: mniej 
ruchomych części, zaprojektowane 
pod kątem niezawodnego działania

• Przewidywane ograniczenie 
zużycia energii i ilości odpadów

• Mniej materiałów eksploatacyjnych 
o długim cyklu życia
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Konserwacja modułu atramentu —
150 tys. stron

Moduł usług sieci Web — 150 tys. 
stron

Rolki pobierające — 150 tys. 
stron

Rolki pobierające podajnika 1 —
150 tys. stron

Rolki pobierające 
automatycznego podajnika 
dokumentów — 50 tys. stron

1Mniejsza liczba części serwisowych na podstawie analizy BLI dotyczącej wiodących w tej klasie 
urządzeń wielofunkcyjnych A3 wykonanej w sierpniu 2016 r. W obliczeniach wykorzystano 
publicznie dostępne lub opublikowane przez producentów wskaźniki wydajności dotyczące 
materiałów eksploatacyjnych o długim cyklu życia przy założeniu wydrukowania 600 000 stron 
(60% wydruków czarno-białych i 40% wydruków kolorowych). Udział w rynku wg danych IDC na 



Oferta HP PageWide A4 

HP PageWide Pro HP PageWide Enterprise

Do 30 str./min w trybie profesjonalnym / 
45 str./min w trybie GO

Do 40 str./min w trybie profesjonalnym / 
55 str./min w trybie GO

Do 50 str./min w trybie profesjonalnym /
75 str./min w trybie GO

U
rz

ąd
ze

n
ie

 
w

ie
lo

fu
n

kc
yj

n
e

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide 
377

Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Pro 477 Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 
Color 586

D
ru
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rk

a

HP PageWide 352 HP PageWide Pro 452 HP PageWide Enterprise Color 556 

Dokument poufny HP



Oferta HP PageWide Managed

35 str./min 45 str./min25 str./min

PageWide Managed 
P77740 MFP

PageWide Managed 
P55250/P57750 
MFP

PageWide Managed 
E55650/E58650 
MFP/E58650 Flow 
MFP

PageWide Managed 
P75050/P77750 
MFP

PageWide Managed 
E77650 MFP

PageWide Managed 
P77760 MFP

PageWide Managed 
E75160/E77660 
MFP

Do 60 str./min4

Pojemność 
podajnika do 4650 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
30 0003

Do 75 str./min4

Pojemność 
podajnika do 1550 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
75003

Do 75 str./min4

Pojemność 
podajnika do 2050 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
15 0003

Do 70 str./min4

Pojemność 
podajnika do 4650 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
40 0003

Do 70 str./min4

Pojemność 
podajnika do 4650 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
40 0003

Do 80 str./min4

Pojemność 
podajnika do 4650 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
50 0003

Do 80 str./min4

Pojemność 
podajnika do 4650 
stron2

Zalecana ilość stron 
drukowanych 
miesięcznie do 
50 0003



Rozwiązania inne niż PageWide Technologia tworzenia błony ochronnej HP PageWide

Packard Development Company L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



NAJWIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
Nawet 2x szybszePROSTA KONSTRUKCJA

Mniej ruchomych części

NISKI KOSZT
DRUKU W KOLORZE

Przejście z druku 
czarno-białego o krok wyżej

OCHRONA ŚRODOWISKA
Mniejsze zużycie 

energii

PAGEWIDE — RÓŻNICE



Technologia JetIntelligence
Sprawniejsze, szybsze i bardziej inteligentne biuro





Toner ColorSphere 3

Purpurowy Błękitny Czarny Żółty

Miękki rdzeń

Mocna obudowa

MOCNA 
OBUDOWA

POLIMER

WOSK

• Ulega stopieniu w niższej 
temperaturze

• Umożliwia szybszy druk
• Zużywa mniej energii

• Wyższa wydajność mierzona 
liczbą wydrukowanych stron

WOSK

POLIMER

• Obsługa większej liczby stron

• Duża ostrość tekstu, głęboka 
czerń i wyrazista grafika

Kulisty kształt

Konstrukcja oparta na miękkim 
rdzeniu w obudowie

Pierwszy toner HP produkowany chemicznie dla 
monochromatycznych drukarek LaserJet używanych w 

małych zespołach roboczych

Czarny toner precyzyjny

• Ulega stopieniu w niższej 
temperaturze

• Umożliwia szybszy druk
• Zużywa mniej energii

Technologia tonerów HP JetIntelligence

Udoskonalanie drukarek dzięki ulepszonym formułom nowych tonerów



1. Na podstawie porównania wydajności wkładów HP 131A i 507A z wkładami HP 

201X i 508X Original HP. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

hp.com/go/learnaboutsupplies.

Technologia maksymalizacji liczby stron

– Więcej stron 

– nawet o 33%
1

– Mniej interwencji

– Więcej korzyści

Inteligentne 
modelowanie

- Mniejsze i bardziej
trwałe części 

- Mniejsze zużycie 
mechanizmu

Więcej 
miejsca na 
toner



Analiza druku

– Większa pewność co do
czasu eksploatacji 
wkładu

– Dostępna w przypadku
oryginalnych wkładów 
HP

Dostosowuje się do
sposobu drukowania

Bardziej 
niezawodne 
określanie
czasu eksploatacji 
wkładu



Przeciwdziałanie oszustwom

* Domyślnie wyłączone

 Przeciwdziałanie 

fałszerstwom

 Przeciwdziałanie kradzieży 

wkładu*

 Zasady używania tylko 

oryginalnych wkładów HP*

Zabezpieczona komunikacja między 
wkładem a drukarką



– Łatwe 
i niebrudzące
instalowanie 
wkładu

– Jeden krok 
mniej

– Brak odpadów

Automatyczne usuwanie plomby

Plomba jest usuwana automatycznie i
przechowywana we wkładzie

Koniec 
z odklejaniem folii



Sprawniejsze, szybsze i bardziej inteligentne biuro

Oryginalne wkłady HP Toner
z technologią JetIntelligence

Drukarki z serii HP LaserJet i 
urządzenia wielofunkcyjne

Zaprojektowane 
razem, aby zapewnić 
doskonałość działania

Typowy pobór energii 
elektrycznej

Bardziej 
energooszczędne

od poprzednika*

53%

*CLJ M551 a M553

Pierwsza strona z trybu uśpienia

53%

*CLJ M551 a M553

Maks. wydajność wkładu

do 33%

* Wkłady 131A i 507A porównane 
z wkładami 201X i 508X

Wielkość drukarki 

40%

*CLJ MFP M276 a MFP M277

Szybsze
od poprzednika*

Mniejsze
od poprzednika*

Więcej stron
od poprzednika*





NOWA GENERACJA DRUKAREK HP A3 



NOWA GENERACJA DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH HP LASER JET A3
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Przetestowane przez HP

– Testowane pod kątem niezawodności 
systemu LaserJet i standardów 
środowiskowych

– Zastosowanie standardów jakości 
drukowania i kopiowania HP LaserJet we 
odniesieniu do wszystkich nośników i 
warunków środowiska

– Ponad 40 milionów stron testowych w 
procesie projektowania

Najważniejsze ulepszenia

Nowe funkcje

• Opcja Flow

• Podajnik o dużej pojemności w modelach o prędkości 
25 i 30 str./min

Wzornictwo HP LaserJet 

Wyższa jakość i niezawodność drukowania

• Przetwarzanie obrazu HP

• Ulepszony skład toneru

Nowy FutureSmart

Ulepszenia systemu nagrzewania

Specjalnie zaprojektowane przez HP moduły 
toneru, nagrzewnicy i obrazowania

Usprawnione konfigurowanie, możliwości 
serwisowania i usuwanie zacięć papieru

Solidna obudowa

Lepsza wydajność w przypadku nośników



LaserJet A3

Dostępne od Kwietnia 2017

PageWide A3

Dostępne od Wiosny 2017

Nowe Portfolio KONTRAKTOWE HP A3 MFP
2017

HP LJ MFP 
E72530
30ppm

HP Color LJ MFP 
E77830
30ppm

HP LJ MFP  
E72525
25ppm

HP Color LJ MFP 
E77825
25ppm

HP Color LJ MFP 
E77822
22ppm

HP LJ MFP 
E72535
35ppm

HP Color LJ MFP 
E87640
40ppm

K
o

lo
r

25ppm class 35ppm class

HP Color LJ MFP 
E87660
60ppm

HP Color LJ MFP 
E87650
50ppm

HP LJ MFP 
E72540
40ppm

HP LJ MFP 
E72550
50ppm

HP LJ MFP 
E72560
60ppm

45ppm class 55ppm class

Pro

Dostępne od Jesieni 2017Enterprise

50 - 60 ppm
Category

40 ppm
Category

PW Managed MFP 
P77750 zs, P77760z

PW Managed MFP 
P77740z, zs

50 ppm
Category

60 ppm
Category

PW Managed 
MFP E77650dn

Enterprise

PW Managed MFP 
P77740dn

PW Managed Flow
MFP E77660 z, zs, z+

M
o

n
o

Co
lo

r
Co

lo
r

PageWide A3

Dostępne od Maja 2017

45ppm class35ppm class25ppm class

M
FP

S
FP

Single A3 tray Single A3 cart Triple A3 cart Double A4 high
cap cart

P
ap

er
 In

p
u

t 



PEŁNA OBSŁUGA PAPIERU
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Podawanie papieru

550

HCI
2000

Podajnik o dużej pojemności

Pojedynczy podajnik A3550

Pojedynczy podajnik A3 
550

Potrójny podajnik A3
550
550
550

Wykończenie

Wbudowany 
zszywacz/układacz

Zszywacz
Układacz
Dziurkacz

Broszurownica
Dziurkacz

Boczny 
podajnik o 
dużej 
pojemności

LaserJet PageWide

Wbudowany
zszywacz/układacz

(Jesień 2017)

Zszywacz
Układacz
Dziurkacz

(Zima 
2017/2018)

Wykończenie

Podwójny podajnik A4
o dużej pojemności

2 x 2000

Podawanie papieru

Pojedynczy podajnik A3550

Pojedynczy podajnik A3 
550

Potrójny podajnik A3
550
550
550



NOWA GENERACJA DRUKAREK HP A3 

Zmniejszenie czasu przestojów drukarek

USŁUGI SMART DEVICE (SDS)
Danych, dokumentów 

i urządzeń

Bezpieczeństwo

Niski koszt wydruku w kolorze
PAGEWIDE



Podzespoły o dłuższej trwałości ograniczające częstotliwość wizyt konserwacyjnych
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Części serwisowe lub zestawy części po ponad
600 tys. wydrukowanych stron, 40% w kolorze

PageWide Pro 
700 

Nowe drukarki
HP A3 Color 

LaserJets

Konkurent  1 Konkurent  2 Konkurent  3 Konkurent  4 Konkurent  5

Bębny czarne 0 5 10 6 9 4 6

Zestawy bębnów kolorowych (CMY) 0 2 4 4 4 1 1

Deweloper 0 1 nd.* 0 4 1 3

Fuser 0 3 3 0 2 1 2

Rolka transferowa 3 2 2 2

Pas transferowy / moduł czyszczący 0 1 3 1 2 3 3

Service sled 3 nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Głowice drukujące 1 nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Łączna liczba części / zestawów części*
(potencjalnych zdarzeń serwisowych)

4 12 23 12 23 12 17

Liczba wizyt kons. LLC 4 7 16 11 9 11 10

*Z wyjątkiem rolek podających, **Z wyjątkiem tonerów / atramentu, zużytych pojemników na toner oraz rolek podających



Bezpieczeństwo
Czy Twoje dane są naprawdę bezpieczne?





Firmy inwestują w zabezpieczenia dla swoich komputerów...
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Każdy punkt końcowy powinien być traktowany w sieci jednakowo

Serwer

Pamięć masowa

Bezpieczna sieć Wi-Fi

Odległe 
ośrodki

Pracownicy 
mobilni

Ochrona 
urządzeń/danych

Kontrola 
dostępu

Monitorowanie 
i zarządzanie

Bezpieczeństwo 
sieci

...dlaczego 
pomijają więc 
drukarki?



The Wolf (Christian Slater) - Part Two: Party Time
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Jak się więc chronić?!



HP JetAdvantage Private Print — druk z funkcją uwierzytelniania na poziomie urządzenia
- Zadania szyfrowane w trakcie przesyłania i podczas przechowywania w chmurze
- Uwierzytelnianie i pobieranie dokumentów na poziomie urządzenia
- Możliwość druku z poziomu urządzeń mobilnych lub komputera 

HP Access Control — kontrola dostępu użytkowników i kosztów druku
- Uwierzytelnianie druku i autoryzacja użytkownika
- Bezpieczny druk w trybie podążającym w oparciu o rozwiązania klienckie w całym przedsiębiorstwie
- Kompleksowe szyfrowanie

HP JetAdvantage Security Manager — bezpieczeństwo urządzeń 
- Monitorowanie zgodności zabezpieczeń z przepisami
- Automatyczne zarządzanie urządzeniami 
- Raporty oparte na ryzyku

HP zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo 
środowiska druku
HP pomaga klientom obniżyć ryzyko w całej flocie urządzeń do druku i przetwarzania obrazu

Nowe, wbudowane funkcje zabezpieczające — ochrona oprogramowania 
sterującego (firmware) urządzenia

Bezpieczny rozruch — funkcja dba o to, aby podczas rozruchu uruchamiany był wyłącznie oryginalny kod HP.
Sprawdzanie integralności oprogramowania sterującego — funkcja dba o aktualizację oryginalnego oprogramowania 
sterującego HP. 
Integralność kodu wykonywalnego — funkcja zapobiega wprowadzaniu kodu wykonywalnego podczas pracy.



Usługa kontraktowa
Obniżenie i przewidywalność kosztów wydruku



Czy wiesz ?

• Jak wiele urządzeń drukujących używasz ?

• Jak wiele stron drukujesz , kopiujesz i faksujesz/ miesiąc / rok

• Jak często zamawiasz matriały ?

• Jakie są koszty operacyjne floty drukującej? 

• Jak zarządzasz stokiem materiałów ?

• Jak dużo czasu spędzasz na obsłudze i serwisie ?

• I : JAKIE SĄ CAŁKOWITE KOSZTY ?



• Koszty bezpośrednie 
•Zakup sprzętu
•Koszty utrzymania
•Materiały eksploatacyjne

Jakie są składowe całkowitego kosztu druku

Koszty operacyjne
•Wdrożenie i konfigurowanie
•Update’y i upgrade’y
•Zarządzanie i administrowanie siecią
•Rozwiązywanie problemów / help desk
•Software
•Szkolenia
•Śledzenie, Planowanie, Kupowanie
•Czas End-user’a



• Każda złotówka wydana na druk wiąże się z kolejnymi dziewięcioma na zarządzanie drukiem.

Koszty druku w przedsiębiorstwie

Druk w przedsiębiorstwie
(biuro, produkcja, druk komercyjny)

Interakcja z użytkownikami

Pomoc techniczna
i infrastruktura IT

Administracja
i zaopatrzenie

75%

10%Koszty
druku

Koszty
zarządzania

cyklem życia
dokumentów

* Źródło: ALL Associates 
Group, listopad 2011 r.

Koszty jako wartość procentowa przychodów
(wg branż)

1%

5%

10%

15%

Budownictwo i inżynieria 1,5%

Telekomunikacja 6,28%

Przemysł rafineryjny <1%

Logistyka i transport 2,36%

Ochrona zdrowia 8,56%

Komputery/usługi przesyłania danych 10,24%

Bankowość/usługi finansowe 5,25%

Prawo 13,7%

Media i rozrywka 3,97%

Reklama 14,79%

Średnio ok. 6%
przychodów

15%



Obecna infrastruktura 

HP Deskjet 870Cxi
HP Deskjet 970Cxi
HP Deskjet 5550

HP LaserJet 
5L, 6L, 5N

Epson SC870

Epson AcuLaser 4000

Canon iR5000

HP LaserJet
4050tn

Lexmark Z51

Canon BJC-70

HP Deskjet
printers

Xerox
DC432ST

HP Color LaserJet 
4550N

HP LaserJet 4+, 5, 4000N Canon BJC-4000
Epson SC900

Lexmark Optra
T522

HP LaserJet
5SiMX

HP LaserJet 
5000tn

Canon
GP series

Kyocera
FS-7000

Canon
i6500

• Ilość drukarek

• Różni dostawcy , różne 
sterowniki i ustawienia 

• Złożone środowisko 



Rozwiązanie ?

• MPS jest usługą która krzyżuje doświadczenie i technologię w której klienci cieszą się z wysokiej jakości dokumentów,  
zoptymalizowanej infrastruktury i całkowitego braku bólu głowy związanego z przestojem.

• Poprostu pozwala klientom robić to, co jest najważniejsze dla ich Biznesu .

Managed print services

Wieloletni koszt w kontrakcie rozliczanym „za stronę”

Serwis Rozwiązanie
Infrastruktura
Zakup / Najem

Materiały Eksploatacyjne



• Rozpoznanie środowiska drukującego, 
kopiującego, faksującego, skanującego..

• Rozpoznanie całkowitych kosztów 
ponoszonych na druk i przetwarzanie obrazu

• Poznanie specyfiki pracy Klienta, procesy 
przesyłania dokumentów, proces pracy 

• Argumenty do propozycji usprawnienia pracy 
w obszarach druku i przetwarzania obrazu 

Optymalizacja



Rozwiązania obniżające koszty

• Ilości urządzeń /zmniejszenie/

• Zróżnicowanie floty /ujednolicenie/

• Koszty serwisowe i materiały ekpsloatacyjne /obniżenie/

• Poziom eksploatacji istniejącego sprzętu/możliwość wykorzystania w 
nowej infrastrukturze/

• Usprawnienie procesów przetwarzania dokumentów /formularze 
elektroniczne, papier firmowy, auto archiwizacja.../



Capture & Route
All inclusive capture & route bundle
F’13: v1.3 (new device support & minor updates)

ePrint Enterprise
Secure mobile printing behind the company firewall
F’13: v3.0

Universal Print Driver
Single driver for all enterprise devices
F’13: v10.3 SR4 (new device support)

Web Jetadmin
Device fleet management
F’13: v5.7 (new device support)

Access Control
Pull print w/ mobile auth. & job reporting
F’13: v13.0 (extending device support) 

Imaging & Printing Security 
Center 
Centralized fleet security for device print settings
F’13: v2.0.9 (support new security features & 
devices)

HP SMB/Enterprise Solutions Portfolio 

Integracja “Better together”  
Łatwość instalacji i zarządzania ~ Web 
Jetadmin

OXP : Wiodąca platforma aplikacji od HP

Digitization MobilitySecurity Fleet Management



partnOptymalizacja środowiska  druku = Obniżenie kosztów druku

koncentrujących się na sprzedaży pełnych rozwiązań druku do klienta końcowego

• Analiza środowiska druku

• Dokumentacja stanu faktycznego, jego ponowna analiza oraz 

propozycja optymalizacji zasobów

• Wdrożenie

• Monitoring

• Możliwość modyfikacji środowiska w trakcie trwania kontraktu
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Korzyści dla klienta

Przewidywalność budżetu i kontrola 
kosztów.

Obniżenie kosztów druku.

Projekt optymalizacji niwelujący  czas 
przestoju urządzeń. 

Optymalizacja zużycia materiałów 
eksploatacyjnych.

Łatwość obsługi urządzeń.

Zadowolony pracownik 
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Jak rozpoznać 
podróbki?













http://www8.hp.com/pl/pl/ads/supplies/anti-counterfeit.html
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koszulki@smk.pl Tytuł maila: Nazwisko i rozmiar koszulki (L lub XL)

Jeżeli chcesz zabrać naprasowankę do domu lub nie możesz 
przesłać maila zgłoś się do naszego stoiska. 

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KOSZULKĘ Z HP

mailto:koszulki@smk.pl


Zapraszamy na nasze stoisko 
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Dziękujemy 
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Michał Iwański

michal.iwanski@hp.com

Tomasz Milewski

Tomasz.milewski@hp.com

Magdalena Galińska

mgalinska@smk.pl

mailto:michal.iwanski@hp.com
mailto:Tomasz.milewski@hp.com
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