
HP SmartTracker software
Houd uw printkosten in de hand en doe er uw 
voordeel mee

CONTROLE  
Krachtige datatracking en rapportage

• Houd overzicht over de printkosten en de 
vergoedingen en vergelijk deze tegelijkertijd.

• Genereer/plan overzichtelijke rapporten met de 
standaard templates of pas de templates aan uw 
voorkeur aan.

• Consolideer tracking en rapportage tussen 
meerdere HP PageWide XL1 en DesignJet  
printers.2 

• Complete informatie waarbij u de brondata per 
pagina kunt bekijken.

• Inclusief belasting. U kunt uw fiscale lasten aan  
al uw rapporten toevoegen.

CONSISTENTIE  
Al uw printtaken worden correct 
toegewezen  

• U hoeft data niet handmatig in te voeren en  
voegt gemakkelijk data samen van HP 
SmartStream/HP Click/driver/frontpaneel/MFP.1

• Wijs taken toe per printergebruiker, project en 
afdeling of pas de categorieën aan uw eigen 
workflow aan.

• Printtaken worden veilig toegewezen met 
optionele categorieën en wachtwoordbeveiliging  
om fouten te voorkomen.

• Zorg voor een juiste toewijzing van printtaken: 
verstuur taken als factureerbaar/niet-
factureerbaar en voeg extra informatie toe.

EFFICIËNTIE 
Gemakkelijk te gebruiken en te 
integreren 

• Bespaar tijd en maak rapporten in factuurindeling 
met uw eigen bedrijfslogo. 

• Vermijd handmatige fouten. Gebruikers en 
projecten worden bijgewerkt via integratie 
met Active Directory en een centrale 
projectendatabase.

• Maak tijd vrij door integratie met uw huidige 
boekhoudsoftware en het importeren of 
exporteren van CSV-bestanden. 

• Benut de tijd van uw team beter: de laatst gebruikte 
gebruikersgegevens worden automatisch ingevuld 
zodat printen gemakkelijker wordt.

Ga voor meer informatie en het downloaden van de evaluatieversie naar
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software

HP SmartTracker software is alleen compatibel met originele HP inktsupplies.

1 Data van al uw HP PageWide XL printers en multifunctionele printers worden geconsolideerd.
2 Van toepassing op HP DesignJet XL 3600 multifunctionele printerserie, HP DesignJet T2600 multifunctionele printerserie, HP DesignJet T1600 en T1700 printerserie, HP DesignJet Z6 en Z9+ printerserie.

http://hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
http://hp.com/go/smarttracker/software
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Datasheet  |  HP SmartTracker software

Product 8SW14AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 8x00 printer

8SW14AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 5x00 printerserie

8SW13AAE HP SmartTracker voor HP PageWide XL 4x00 printerserie

8SW12AAE HP SmartTracker voor HP XL 3xx0 serie

8SW11AAE HP SmartTracker voor HP DesignJet printerserie

8SW14A HP SmartTracker USB voor HP PageWide XL 8x00 serie

8SW14A HP SmartTracker USB voor HP PageWide XL 5x00 serie

8SW13A HP SmartTracker USB voor HP PageWide XL 4x00 serie

8SW12A HP SmartTracker USB voor HP XL 3xx0 serie

8SW11A HP SmartTracker USB voor HP DesignJet printerserie

Technische specificaties

Zet uw printkosten om in 
uw voordeel
Werk efficiënter met de HP SmartTracker. Volg 
printdata tussen meerdere HP PageWide XL1 en DesignJet 
printers2 en consolideer eenvoudig rapporten om uw 
printkosten te analyseren of vergoedingen mogelijk te 
maken.

Datatracking en rapportage geïntegreerd in uw workflow

Minimale vereisten

Bestelinformatie
Ondersteunde 
 bronnen

HP SmartStream, HP Click, driver, frontpaneel (USB, kopiëren, opnieuw 
printen, scannen)

Beschikbare talen
Koreaans, Japans, Vereenvoudigd Chinees, Thai, Portugees (Brazilië), 
Spaans (Mexico), Frans (Canada), Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Portugees, 
Nederlands, Zweeds, Russisch, Pools, Tsjechisch, Arabisch, Turks en Engels

Beschikbare 
meetsystemen Imperiaal, metrisch

Levering Licentiesysteem

Garantie 90 dagen garantie

Serververeisten Intel Core i3 2 GHz of hoger (i5 aanbevolen)

4 GB RAM of meer (8 GB aanbevolen)

2 GB vrije schijfruimte plus 2 GB voor elke extra printer

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Microsoft Windows 7 (64-bits) of Windows Server 2008 R2 en Windows 10

Virtuele servers worden ondersteund

Clientvereisten Compatibel met Intel

4 GB vrije ruimte op harde schijf

Ethernet, IPv4, 100 Mb/s

Microsoft Windows 7 (32-bits of 64-bits) of Windows Server 2008 R2 en 
Windows 10

Printen via:

HP PageWide 
XL en DesignJet 
printers

Al uw printtaken worden correct 
toegewezen

HP SmartTracker

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Project:

Wachtwoord:

Afdeling:

Wachtwoord:

Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

Tekst toevoegen

Verzenden

Digitaal geprint op een HP Indigo pers. 


