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Bunun karşılığındaysa ekipler aygıtlarından daha akıllı 
bağlanabilirlik, daha fazla çok yönlülük, kanıtlanmış 
güvenilirlik ve güçlü güvenlik gibi daha fazla özellik bekler. 
Aynı durum, yazıcılar için de geçerlidir; akıllı aygıtlar 
dünyasına ve tek bir tıkla bağlantı özelliklerine alışmış 
çalışanlar eskinin baskı teknolojisini kabullenemiyor; 
kabullenemeyecektir de...

Günümüz teknolojisinden mükemmel baskı kalitesi 
bekleniyor ve yazıcıların neredeyse tümü zaten yeterince 
hızlı. Üretken bir ekip aynı zamanda daha uyarlanabilir, 
daha çok yönlü ve bağlantı özellikleri daha yüksek 
yazıcılara ihtiyaç duyuyor; yazıcıların güvenli olmanın yanı 
sıra, bilgisayar korsanlarına ve ağa sızma denemelerine 
karşı etkili bir savunma hattı olarak hizmet etmesini, 
sadece baskı almakla kalmayıp işlerin yürütülmesini aktif 
şekilde desteklemesini de bekliyor.

HP A3 Managed MFP'ler veya yazıcılar bu konuda öncülük 
ediyor.

Daha akıllı bağlanabilirlik

Çok yönlülük

Kanıtlanmış güvenilirlik

Güçlü güvenlik

Şirketler her zaman daha kısa süre içinde daha yüksek 
üretkenlik talep eder. 

HP'nin en akıllı,  
en güvenli baskı 
yöntemiyle tanışın.1
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Öngörüler artıyor.

HP'nin en güvenli baskı çözümü1

engelleyebiliyor; aygıt ayarlarını ve işlevlerini 
güvenli olmayan kontrol panellerinden 
kurcalayabiliyor ve güvenli olmayan USB ya 
da ağ bağlantı noktaları üzerinden aygıta 
erişebiliyorlar.

Ancak size iyi haberlerimiz var! Bu durumu 
çok iyi bilen HP; aygıt, veri ve belgelerle 
ilgili riskleri kapsayan yerleşik güvenlik 
özelliklerine sahip yeni nesil A3 Enterprise 
MFP ve yazıcıları geliştirdi. Denklemi değiştiren 
bu çözümler, ağa bağlı yazıcıları güvenlik 
açığı olmaktan çıkararak birer güçlü noktaya 
dönüştürüyor. Baskı almaya devam edin.

Risklerden haberdar olun 
Haberleri takip ediyorsanız bilgisayar 
korsanlarının gözlerini işletmelere 
diktiğini ve durumun kötüye gittiğini 
biliyorsunuzdur. Güvenlik açıkları eskiden 
sadece sunucu düzeyinde kalırken 
günümüzde en yıkıcı istismarcılar uç 
nokta aygıtları üzerinden ağlara saldırıyor. 
Üstelik saldırılar sadece bilgisayar, tablet 
ve akıllı telefon düzeyinde kalmıyor; ağa 
bağlı yazıcılar da modern bir ağın en zayıf 
halkalarını oluşturuyor. Ve bunu çok iyi bilen 
bilgisayar korsanları, ağ üzerinden aygıta 
gönderilen veya aygıttan komut verilen 
baskı ve görüntüleme işlerini kolaylıkla 

oranında şirket

'te

yazıcılarını tehditlere karşı izliyor.2

BT karar alıcıları, yazıcılarına saldırılar 
yapılabileceğini öngörüyor ve yazıcılarında 
saldırılarla karşılaşmış olsalar da yalnızca 

%18 

'si 
BT profesyonellerinin 
neredeyse 3       2

önümüzdeki 3 yıl içinde güvenlik tehditlerinin 
artmasını bekliyor.2 

oranında şirket

yazıcılarla ilişkili bir veri ihlali yaşadığını belirtiyor.3 

%60
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Belgeleri koruyoruz.
PIN ile veya kimlik doğrulamalı 
baskı gibi akıllı donanım ve 
yazılım çözümleri ve sahteciliği 
önleyen çözümler belgenizin 
kopyalanmasını veya üzerinde 
değişiklik yapılmasını önler.

• İşyerinde gizlilik, baskı güvenliğinin 
korunmasını sağlar

• Uyumluluk belge iş akışlarını 
güvence altına alır

• Sahtecilikle mücadele, belgelerde 
değişiklik veya sahtecilik 
yapılmasını önler 

• HP JetAdvantage Kimlik 
Doğrulamalı Baskı Çözümleri, 
istenmeyen baskıların alınmasını 
önlemenin yanı sıra maliyet ve  
atık miktarını azaltır

Aygıtları koruyoruz.
Güvenlik izleme ve yönetim 
çözümleri, riskleri azaltır, uyumluluk 
standartlarının daha verimli 
karşılanmasını sağlar ve ağınızı 
baştan sona korur. 

• HP Sure Start, BIOS kodunun 
bütünlüğünü doğrular4

• Beyaz listeye alma özelliği, yalnızca 
orijinal kodun belleğe yüklenmesini 
sağlar

• Çalışma sırasında müdahale 
algılama özelliği, karmaşık işlemler 
sırasında görülen anormal durumları 
ortaya çıkarır

• HP JetAdvantage Security Manager, 
güvenlik ayarlarını otomatik 
olarak değerlendirir ve gereken 
düzeltmeleri yapar5

Verileri koruyoruz.
Yerleşik beklemede ve iletim 
halindeyken verileri şifreleme 
özelliği, güvenlik duvarı koruma ve 
yerel kullanıcı kimlik doğrulaması, 
korunmasız uç noktaları zararlı 
saldırganlara ve kötü amaçlı 
yazılımlara karşı korur.

• Kimlik doğrulama özelliği, yetkisiz 
erişimin önlenmesine yardımcı olur

• Sürücü üzerinden şifreleme, ele 
geçirilen verilerin okunamamasını 
sağlar

• Sürekli izleme, saldırıları denetler 
ve kendi kendine onarma sürecini 
başlatır

• HP Access Control, mevcut e-posta 
altyapısından yararlanarak mobil 
baskı işlemlerinin yönetilmesine 
yardımcı olur
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Maksimum üretkenlik
HP JetAdvantage İş Akışı Çözümleri sayesinde içerikleri hızlı, kolay ve doğru bir şekilde yakalayın 
ve oluşturun. Bu çözümler; içerik oluşturmak, yönetmek, iletmek ve dijitalleştirmek için özel 
olarak tasarlanan özellikleriyle sizi destekler:

•  İş akışını hızlandırın, daha doğru sonuçlar alın ve kuruluşunuz genelinde çalışanlar arasında kolaylıkla 
bağlantı kurulmasını sağlayın. Maksimum üretkenlik için tasarlanan Flow MFP sayesinde dakikada 240 
resme varan hızla yüksek hacimli tarama işlerini tamamlayın ve ekstra adımlardan kurtulun.6

•  HP Capture and Route, ekibinizin taranmış içerikleri denetleyip izlemesini ve belgeleri tek bir düğmeye 
dokunarak arka ofis uygulamalarına, faks hatlarına, Microsoft SharePoint gibi çevrimiçi hedeflere ve 
bulut tabanlı depolara dağıtmasını sağlar.

•  HP Embedded Capture, önceden yapılandırılmış iş akışı şablonları sayesinde belge dijitalleştirme 
işlemlerini kolaylaştırır.

Modern kullanıcı deneyimi
Şirketinizde değişim durmayacak; ihtiyacınız olan bu yeniliklere ayak uyduracak yazıcılar.  
HP FutureSmart Ürün Yazılımı ve HP Açık Genişletilebilirlik Platformuna (OXP) sahip HP A3 
Managed MFP ve yazıcılar yeni zorlukların üstesinden gelmenize ve yeni hedefler belirlemenize 
yardımcı olabilir:

• Sade, modern ve ‘tablet benzeri’ varsayılan ekran ve geliştirilmiş görüntü önizleme özelliklerinden 
yararlanın.

• Yaptığınız yatırımı koruyun ve hem eski hem de yeni aygıtlardan oluşan filonuzu aynı anda güncelleyin. 
• Aygıtlarınız için birleşik bir ortam oluşturarak yazılım çözümlerinizin, yazıcılarınızın ve yönetim 

araçlarınızın sorunsuz bir şekilde iletişim ve etkileşim kurmalarını sağlayın.

Daha akıllı baskı için
akıllı aygıtlar
Geleceğe yönelik ofis anlayışı, çalışma ve işbirliği yapma biçimimizi yeniden şekillendirdi. Şirketlerin 

ekiplerinden daha çok şey beklemeleri, dolayısıyla ekiplerin de bağlantılı aygıt ve ekipmanlarından 

beklentilerinin yüksek olması nedeniyle işlerin tamamlanabilmesi için şirketler şimdi de bağlantılı 

aygıtlar aracılığıyla işbirliği yapıyor. Her açıdan beklentilerin üzerine çıkan son derece akıllı bağlantılı 

aygıtlar olan HP A3 Managed MFP ve yazıcılar sayesinde siz de beklentileri aşabilirsiniz.
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Kapsamlı mobil baskı
Hemen her yerde, dilediğiniz zaman baskı alın.7 HP’nin kablosuz doğrudan baskı veya NFC 
dokunmatik baskı özellikleri sayesinde çalışanlar güvenli bir uçtan uca bağlantı kullanarak ağınıza 
bağlanmadan mobil aygıtlarından baskı alabilirler. 

•  Google Cloud Print™ 2.0, Google Cloud hesabınıza bağlanıp baskı alarak tesisteki sunuculara olan ihtiyacı 
ortadan kaldırmanızı sağlar. 

•  HP JetAdvantage Connect, şirketler için tasarlanmış kolay anlaşılır, güvenilir bir mobil baskı deneyimi 
sunar. Kullanıcılar mobil baskıları yönetmek için mevcut BT ağ araçları ve politikalarından sorunsuz bir 
şekilde yararlanarak zaman ve paradan tasarruf edebilir. 

HP JetAdvantage On Demand
Sektördeki ilk hizmet olarak yazılım (SaaS) portalı olan HP JetAdvantage On Demand, tesisteki sunucuları 

ve yazılım sürümlerini yönetme zorunluluğunu ortadan kaldırır. Bu yenilikçi hizmet, uygulamaların ve 

kullanıcıların bu uygulamalara erişimlerinin kolay ve ekonomik bir şekilde yönetilmesini sağlar.8,9

Private Print

Secure Print

JetAdvantage
On Demand

Insights

UDOCX

oranında şirket
kurumsal ihtiyaçlarına daha hızlı 
sürede yanıt verebilmek için bulut 
ortamına geçiş yapıyor.10 

%88
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Geniş portföy
Çok yönlü portföyümüz hakkında fazla söze gerek yok. 

InfoTrends'in kısa süre önce yayınladığı raporda, en 

büyük rakiplerimizden yüzde 50'ye kadar daha fazla ofis 

baskı aygıtı kategorisi sunduğumuz belirtiliyor.11 Daha 

fazla aygıt seçeneği, yenilikçi teknolojiler, sektörde öncü 

özellikler ve genel anlamda daha mükemmel bir kullanıcı 

deneyimi sunan yeni nesil A3 portföyümüz sayesinde 

şirketinizi büyütün.

Ekonomik renkli baskı
HP PageWide Teknolojisi sayesinde her şirket  

bütçesini aşmadan renkli baskı alabilir. İsteğe bağlı 

Orijinal HP yüksek kapasiteli kartuşları kullanarak daha 

fazla sayfa basın ve standart kartuşlara göre daha 

seyrek kartuş değiştirin.12

Maksimum çalışma süresi
Yazıcıyı bir kenara bırakın, tüm dikkatinizi işlerinize verin. 

HP MFP'lerin daha az parça değişimi gerektiren, daha 

az sayıda hareketli parça içeren ve daha düşük sarf 

malzemesi tüketimi sunan akıllı tasarımının13 keyfini 

çıkarın. Yerinde değiştirilebilir bileşenler aygıtların 

servis işlemlerini kolaylaştırır. Uzaktan servis olanağı 

sayesinde kesinti süreleri kısalır, başınız ağrımaz. 

İşleriniz üzerindeki etkisi
Geniş portföyümüz, ekonomik renkli baskı seçeneklerimiz ve en aza 
indirilmiş kesinti süreleri ile HP A3 Managed MFP ve yazıcılar günlük kurumsal 
işlevlerinizi daha verimli şekilde yerine getirerek en iyi yaptığınız şeye 
odaklanmanızı sağlar.
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Yeni filoyla tanışın
HP A3 Managed MFP ve yazıcı ürün serisi

16 yeni platform  
50'den fazla eşsiz model.
Yeni nesil HP A3 Managed PageWide ve LaserJet MFP ve yazıcılar, belirli bir konuya 

odaklanmış ekiplerden global işlevlere kadar kuruluşunuzda talep edilen yenilikçi teknoloji, 

güvenilir kalite ve kapsamlı güvenlik özellikleri sunar. 
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HP A3 Managed PageWide  
MFP ve yazıcılar
PageWide farkı

HP A3 Managed LaserJet 
renkli ve siyah beyaz  
MFP ve yazıcılar
Lider lazer performansı

Kapsamlı kağıt işleme aksesuarları
HP A3 Managed MFP ve yazıcılar, isteğe bağlı giriş ve çıkış aksesuarları içeren modüler tasarımları sayesinde 
kullanıcıların aygıtlarını kurumsal gereksinimlerine göre özelleştirmelerini sağlar.17

HP'nin en güvenli yazıcıları1  
aygıtı, verileri ve belgeleri 

koruyan donanım ve yazılım 
çözümlerine sahiptir

Ekonomik işletim maliyetleri  
ile uzun ömürlü sarf 

malzemeleri  
ve servis kolaylığı

İsteğe bağlı Flow modelleri  
doğru içerikleri hızlı, kolay ve 

doğru bir şekilde  
yakalamanızı sağlar

Minimum kesinti  
sayesinde her gün güvenilir 

sonuçlar alacağınızdan emin 
olabilirsiniz

Ekonomik renkli baskı 
sayfa başına düşük renkli 

baskı maliyeti sunarak oyunun 
kurallarını değiştirir

Olağanüstü hız 
üstün baskı hızları sayesinde  

üretkenliği artırır14

Maksimum çalışma süresi 
bakım işlemlerini minimuma 
indirmek için sınıfında en az  

parçayla tasarlandı13

Çevre dostu tasarım  
enerji tüketimini ve buna bağlı 

maliyetleri azaltır15

Baskı hızları  
dakikada 60 - 80 sayfa14

Maksimum giriş kapasitesi  
4650 sayfaya kadar

Önerilen aylık sayfa sayısı (RMPV)  
yaklaşık 50.000 sayfa

Baskı hızları  
dakikada 22 - 60 sayfa16

Maksimum giriş kapasitesi  
6140 sayfaya kadar

Önerilen aylık sayfa sayısı (RMPV)  
100.000 sayfaya kadar

1 x 550 yapraklık  
A3 besleyici

2000 yapraklık  
yüksek kapasiteli  

giriş sehpası

HP LaserJet 
dolabı

2 x 2000 
yapraklık  
A4 sehpa

3000 yapraklık 
yüksek kapasiteli 
yan giriş sehpası

2 x 520 yapraklık 
besleyici

İsteğe bağlı 
delgeçli kitapçık 

son işlemcisi

İsteğe bağlı 
delgeçli zımba/

istifleyici
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1. “HP’nin en güvenli baskı çözümü” beyanı, FutureSmart 3.7 veya üzeri ürün yazılımı içeren Kurumsal sınıf aygıtlar için geçerlidir ve HP yazıcıların yerleşik güvenlik özellikleri hakkında yayınlanan  
2016 tarihli HP incelemesine dayanır. Yalnızca HP, BIOS’a kadar bütünlük denetimi ve kendini iyileştirme becerileri içeren güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Uyumlu ürünlerin listesi için  
bkz. http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW.  2. Spiceworks tarafından HP adına Kasım 2016'da Kuzey Amerika, EMEA ve APAC bölgesindeki 309 BT karar 
alıcısı ile gerçekleştirilen anket. 3. Ponemon Enstitüsü, “Insecurity of Network-Connected Printers,” Ekim 2015. 4. Belirli Kurumsal sınıf aygıtlarda bulunur; PageWide Pro aygıtlarda bulunmaz.  5. Ayrı 
satın alınması gerekir. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/securitymanager.  6. ADF’den tarama hızı varsayılan 300 dpi çözünürlükte (siyah beyaz, gri tonlamalı ve renkli) ölçülmüştür. Gerçek işlem hızı tarama 
çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  7. Yerel baskı için mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunması veya doğrudan 
kablosuz bağlantıları olması gerekir. Kablosuz bağlantı performansı fiziksel koşullara ve erişim noktasına uzaklığa göre değişiklik gösterebilir. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. 
Uzaktan baskı için web bağlantılı bir HP yazıcıya internet bağlantısı gereklidir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kullanılabilirlik ülkeye, dile ve anlaşmalara göre farklılık 
gösterir ve ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. hpconnected.com.  8. İnternet erişimi gerekir. Desteklenen tarayıcılar arasında Internet Explorer 9-11, Google Chrome™ 9 ve 
üstü, Mozilla Firefox 4 ve üstü ve Safari 5 ve üstü bulunmaktadır. İnternete bağlanabilen bazı HP LaserJet, PageWide, OfficeJet Pro ve Digital Sender Flow aygıtlarıyla uyumludur. Bazı uygulamalar çok 
tedarikçili baskı ortamlarını destekler. Ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/jetadvantageondemand.  9. Baskı üreticilerinin SaaS tekliflerinin 1 Eylül 2016 tarihli HP 
değerlendirmesine dayanmaktadır; diğer hiçbir baskı üreticisi, kullanıcı ve uygulama yönetimi için tek bir bulut portalı sunmamaktadır.  10. Kaynak: Verizon müşteri anketi: Verizon’un kurumsal düzeyde 
bulut müşterilerinin katılımıyla yürüttüğü Ekim 2015 tarihli anket. 11. InfoTrends'in Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan “Ürün Segmentine Göre HP Pazar Liderliği” başlıklı raporuna dayanmaktadır  
12. Yüksek kapasiteli kartuşlar satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Karşılaştırma, HP 990 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlar ile HP 990 serisi Orijinal PageWide 
Kartuşların ISO 24711 kartuş baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.  13. Daha az sayıda servis parçası beyanı, Ağustos 
2016 itibarıyla sınıfın lideri A3 MFP’lerin BLI analizine, uzun ömürlü sarf malzemelerinin kamuya açık ve/veya üreticiler tarafından yayınlanmış nominal baskı kapasitelerine göre yapılan kullanım 
hesaplamalarına ve (%60 siyah beyaz/%40 renkli oranıyla) 600.000 sayfa yazdırıldığı varsayımına dayanmaktadır; IDC tarafından 2016’nın 3. çeyreği itibarıyla bildirilen pazar payına dayanmaktadır. 
Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewideclaims.  14. HP PageWide A3 aygıtlar ile HP renkli mürekkepli/lazer MFP'ler (3.000–7.499 USD) ve HP renkli mürekkepli/lazer tek işlevleri yazıcılar 
(1.500–2.999 USD ve 1.410–2.819 Euro) arasında diğer HP PageWide ürünleri hariç tutularak yapılan Nisan 2017 tarihli karşılaştırma. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk 
sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerspeeds.  15 Enerji beyanı, Kasım 2016 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen tüm TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, diğer HP 
PageWide ürünleri hariç tutularak, yayınlanmış hızları dakikada 20 ila 80 sayfa arasında olan A3 HP renkli lazer yazıcıların enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. 
Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.  16. ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve 
belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.  17. Tüm aksesuarlar tüm platformlarda veya modellerde bulunmayabilir.
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