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Arbeidsstyrken forventer i sin tur enda mer fra enhetene sine: 

smartere tilkobling, større allsidighet, bevist pålitelighet og 

robust sikkerhet. Skrivere er intet unntak; arbeidere som er 

vant til en verden med smartenheter og enberøringstilkobling 

vil ikke – og kan ikke – nøye seg med gårsdagens 

utskriftsteknologi.

I dag forventer man fremragende utskriftskvalitet, og nesten 

alle skrivere er allerede raske nok. En produktiv arbeidsstyrke 

trenger også skrivere som enklere kan tilpasses, er mer 

allsidige og mer tilkoblet: ikke bare individuelt sikre, men 

som også fungerer som et effektivt forsvar mot hackere og 

nettverksinntrengning; de skal ikke bare levere resultater, 

men aktivt bidra til å gjøre jobben mulig.

HP A3 administerte MFP-er og skrivere leder an.

Smartere tilkobling

Større allsidighet

Bevist pålitelighet

Robust sikkerhet

Forretningslivet krever mer produktivitet på kortere tid, hele tiden. 

Møt den smarteste og  
sikreste utskriftsmetoden.1
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Forventningene bygger seg opp.

Verdens sikreste utskrift1

og funksjoner fra usikrede kontrollpaneler;  

og få tilgang til enheten via usikrede USB- eller 

nettverksporter.

De gode nyhetene? HP vet det også, så vi 

utviklet en ny generasjon av A3 Enterprise 

MFP-er og skrivere som er utstyrt med 

innebygde sikkerhetsfunksjoner som dekker 

enhets-, data- og dokumentrisiko. Disse 

løsningene forandrer alt – de forandrer 

nettverksskrivere fra sårbare punkter til 

sterke punkter. Fortsett å skrive ut.

Oppmerksom på risikoene 

Hvis du leser nyhetene, vet du at det er ille: 

hackere er ute etter bedrifter. Sårbarhetene 

pleide å være kun på servernivå; men i 

dag skjer de mest destruktive misbrukene 

gjennom å angripe nettverk gjennom 

endepunktsenheter. Det er ikke bare 

PC-er, nettbrett og smarttelefoner; 

nettverksskrivere er blant de svakeste 

punktene i et moderne nettverk – og det 

vet hackere. De kan avskjære utskrifts- og 

bildebehandlingsjobber over nettverket  

til/fra enheten; utnytte enhetsinnstillinger 

av selskaper

av

overvåker skrivere med tanke på trusler.2

ITDM-er forventer og har opplevd angrep på 
skriverne deres, men kun 

18 % 

IT-proffer Nesten 2       3
forventer at sikkerhetstrusler øker de neste 3 årene.2 

av selskaper

i undersøkelsen hadde et databrudd som involverte 
skrivere.3 

60 %
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Vi beskytter dokumentet.
Smarte maskinvare- og 

programvareløsninger som 

PIN- eller pull-utskrift, og 

forfalskningsavskrekkende 

løsninger forhindrer kopiering  

og endring av dokumentet ditt.

• Personvern på arbeidsplassen 
opprettholder et sikkert 
utskriftsforsvar

• Samsvar sikrer arbeidsflyt  
i dokumenter

• Anti-forfalskning forhindrer 
tukling eller forfalskning 

• HP JetAdvantage pull-
utskriftsløsninger eliminerer 
uhentede utskrifter, og reduserer 
dermed kostnader og sløsing

Vi beskytter enheten.
Sikkerhetsovervåkings- og 

administreringsløsninger bidrar til 

å redusere risiko, forbedre samsvar 

og beskytte nettverket ditt fra ende 

til ende. 

• HP Sure Start validerer BIOS-kodens 
integritet4

• Hvitelisting sørger for at bare 
autentisk kode lastes i minnet

• Run-time intrusion detection 
avdekker avvik under komplekse 
operasjoner

• HP JetAdvantage Security 
Manager vurderer og retter opp 
sikkerhetsinnstillinger5 automatisk

Vi beskytter dataene.
Innebygd kryptering i hvile og i 

transitt, brannmurbeskyttelse 

og innebygd brukergodkjenning 

beskytter sårbare endepunkter 

mot skadelige hackere og skadelig 

programvare.

• Godkjenning bidrar til å forhindre 
uautorisert tilgang

• Kryptering gjennom driveren gjør 
oppfangede data uleselige

• Konsekvent overvåkning ser 
etter angrep og igangsetter 
selvhelbreding

• HP Access Control bidrar til  
å administrere mobilutskrift ved  
å benytte eksisterende infrastruktur 
for e-post
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Maksimal produktivitet
Registrer og produser innhold enkelt og nøyaktig med HP JetAdvantage-arbeidsflytløsninger. 
Disse løsningene gir deg tilpassede funksjoner for innholdsopprettelse, administrering, 
kommunikasjon og digitalisering:

•  Akselerer arbeidsflyt, forbedre nøyaktighet og sett folk i kontakt med hverandre i hele organisasjonen. 
Fullfør skanning av store volumer superraskt – opptil 240 bpm – og unngå ekstra trinn med en Flow 
MFP utformet for maksimal produktivitet.6

•  Med HP Capture and Route kan teamet ditt kontrollere og spore skannet innhold og distribuere 
dokumenter med et knappetrykk til back office-bruksområder, fakslinjer, mål på nettet som Microsoft 
SharePoint, så vel som skybaserte lagringssteder.

• HP Embedded Capture gjør dokumentdigitalisering enklere med forhåndskonfigurerte arbeidsflytmaler.

Moderne brukeropplevelse
Bedriften din kommer ikke til å slutte å endre seg; du trenger skrivere som tilpasser seg til det som 
kommer. HP A3 administrerte MFP-er og skrivere med HP FutureSmart Firmware og HP Open 
Extensibility Platform (OXP) hjelper deg med å møte nye utfordringer og sette deg nye mål:
• Opplev en enkel, moderne og "nettbrettaktig" standardskjerm og forbedret forhåndsvisning av bilder.

• Sørg for investeringsbeskyttelse og oppdater hele flåten samtidig – både gamle og nye enheter. 

• Skap et ensartet miljø for enhetene dine slik at programvareløsningene, skriverne og 
administreringsverktøyene dine enkelt kan kommunisere og samhandle sømløst.

Smarte enheter for smartere 
utskrift
Fremtidens kontor har endret måten vi jobber og samarbeider på. Fordi selskaper forventer mer 

fra arbeidsstyrken – og arbeidsstyrken forventer mer fra tilkoblede enheter og tilkoblet utstyr – 

samarbeider de nå med tilkoblede enheter for å få jobben gjort. HP A3 administrerte MFP-er og 

skrivere er smartenheter med store tilkoblingsmuligheter som overgår forventningene på alle 

fronter, slik at du kan overgå dine egne.
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Omfattende mobil utskrift
Skriv ut når som helst, så og si overalt.7 Med HPs trådløse direkte utskrift eller NFC touch-to-print 
kan medarbeidere skrive ut fra mobilenhetene uten å koble seg til nettverket, med en sikker 
node-til-node-tilkobling. 

•  Med Google Cloud Print™ 2.0 kan du eliminere servere på stedet ved å koble til og skrive ut fra Google 
Cloud-kontoen din. 

•  HP JetAdvantage Connect tilbyr intuitiv og pålitelig mobil utskrift laget for bedrifter. Brukere kan spare tid 
og penger ved sømløst å benytte eksisterende IT-nettverksverktøy og -retningslinjer for å administrere 
mobil utskrift. 

HP JetAdvantage On Demand
HP JetAdvantage On Demand er bransjens første portal for programvare som en tjeneste (SaaS), og eliminerer 

behovet for servere på stedet og programvareversjoner å administrere. Denne innovative tjenesten muliggjør 

enkel og kostnadseffektiv administrering av både apper og brukertilgang til appene. 8,9

Private Print

Secure Print

JetAdvantage
On Demand

Insights

UDOCX

av selskaper

flytter til skyen for å forbedre 
sin reaksjonsevne i forhold til 
forretningsbehov.10 

88 %
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Omfattende portefølje
Porteføljen vår er allsidig, for å si det forsiktig. Ifølge 

en InfoTrends-rapport som nylig kom ut, tilbyr vi opp 

til 50 prosent flere kategorier av utskriftsenheter 

enn våre ledende konkurrenter.11 Utvid virksomheten 

med neste generasjons A3-portefølje som tilbyr flere 

enhetsvalg, innovative teknologier, bransjeledende 

sikkerhetsfunksjoner og en generelt bedre 

brukeropplevelse.

Rimelig farge
Fargeutskrift er innenfor alle bedrifters budsjett med  

HP PageWide-teknologi. Skriv ut flere sider og skift ut 

kassetter sjeldnere enn med standardkassetter med 

valgfrie originale HP-kassetter med høy kapasitet.12

Maksimum driftstid
Glem skriveren, jobben fortjener oppmerksomheten 

din. Nyt godt av HP MFP-enes intelligente design med 

færre reservedeler, færre bevegelige deler13 og lavere 

rekvisitaforbruk. Feltutskiftbare komponenter gjør 

enheter lettere å vedlikeholde. Ekstern tilgjengelighet 

betyr mindre nedetid og færre hodepiner. 

Innflytelse på 
forretningsvirksomheten
Med den brede porteføljen vår, rimelige fargeutskriftsalternativer og minimert 
nedetid forbedrer HP A3 administrerte MFP-er og skrivere de daglige 
forretningsfunksjonene, slik at du kan fokusere på det du gjør aller best.
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Møt den nye flåten
HP A3 administrert MFP- og skriverserie

16 nye plattformer.  
Over 50 unike modeller.
Fra fokuserte team til globale funksjoner – den neste porteføljegenerasjonen av HP A3 

PageWide og LaserJet administrerte MFP-er og skrivere leverer den innovative teknologien, 

den pålitelige kvaliteten og den omfattende sikkerheten som virksomheten din krever. 
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HP A3 PageWide administrerte 
MFP-er og skrivere
PageWide-forskjellen

HP A3 LaserJet administrerte  
MFP-er og skrivere i farge og 
svart-hvitt
Ledende laserytelse

Omfattende tilbehør for papirhåndtering
HP A3 administrerte MFP-er og skrivere har en modulær design med valgfritt papir- og utskriftstilbehør, noe 
som gjør at brukere kan tilpasse enhetene til egne forretningsbehov.18

Verdens sikreste skrivere1  
med maskinvare- og 

programvareløsninger som 
beskytter enheten, dataene og 

dokumentet

Rimelige driftskostander  
med forbruksvarer med lang 

levetid og enkel tilgjengelighet

Valgfrie flytmodeller  
hjelper deg med å registrere rett 
innhold raskt, enkelt og nøyaktig

Få avbrudd  
slik at du kan regne med 

pålitelige resultater dag inn 
 og dag ut

Rimelig farge 
leverer banebrytende lav 

fargekostnad per side

Uovertruffen hastighet 
øk produktiviteten opp til 50 % 

raskere enn konkurrentene14

Maksimum driftstid 
designet med færrest deler 
i sin klasse for minst mulig 

vedlikehold13

Miljøteknologi  
reduserer energiforbuk og 

tilknyttede kostnader15

Utskriftshastighet  
fra 60 spm til 80 spm14

Maksimum papirkapasitet på  
opptil 4650 sider17

Anbefalt månedlig sidevolum (RMPV)  
på opptil 50 000 sider

Utskriftshastighet  
fra 22 spm til 60 spm16

Maksimum papirkapasitet på  
opptil 6140 sider17

Anbefalt månedlig sidevolum (RMPV)  
opptil 100 000 sider

1 x 550 A3-mater 2000 ark  
høy kapasitet  

papirstativ

HP LaserJet-
kabinett

2 x 2000  
A4-stativ

3000arks 
høykapasitets 
papirstativ på 

siden

Mater for  
2 x 520

Heftebehandler 
med valgfri 
hullstansing

Stiftemaskin/
stabler 

med valgfri 
hullstansing

11



1. Påstanden "Verdens sikreste utskrift" gjelder HP-enheter i bedriftsklassen med FutureSmart-fastvare 3.7 eller nyere og er basert på HP-anmeldelse fra 2016 for publiserte innebygde sikkerhetsfunksjoner for 
konkurransedyktige skrivere i klassen. HP er det eneste selskapet som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner for integritetskontroll, inkludert BIOS med mulighet for selvreparasjon. Du finner 
en liste over kompatible produkter på http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printersecurityclaims.  2. Spiceworks-
undersøkelse gjennomført med 309 IT-beslutningstakere i Nord-Amerika, EMEA og APAC, på vegne av HP, november 2016. 3. Ponemon Institute, "Insecurity of Network-Connected Printers", okt. 
2015. 4. Inkludert på flere Enterprise-enheter; ikke inkludert på PageWide Pro-enheter.  5. Krever separat kjøp, mer informasjon på hp.com/go/securitymanager.  6. Skannehastigheter målt fra ADM 
ved standard 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farger). Faktisk behandlingshastighet kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinytelse og programvare.  7. Lokal utskrift 
krever at mobilenhet og skriver er i det samme trådløse nettverket eller har en direkte trådløs tilkobling. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift 
er bare kompatibel med 2,4 GHz. Fjernutskrift krever en Internett-tilkobling til en nettilkoblet HP-skriver. App eller programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også være nødvendig. Tilgjengeligheten 
varierer for ulike land, språk og avtaler og kan kreve en fastvareoppgradering. Se hpconnected.com for å få mer informasjon.  8. Krever Internett-tilgang. Støttede nettlesere inkluderer Microsoft 
Internet Explorer 9–11, Google Chrome™ 9 og nyere, Mozilla Firefox 4 og nyere samt Safari® 5 og nyere. Kompatibel med utvalgte HP LaserJet-, PageWide-, Officejet Pro- og Digital Sender Flow-enheter 
som kan koble til Internett. Noen apper støtter miljøer fra flere leverandører. Kan kreve en fastvareoppgradering. Lær mer på hp.com/go/jetadvantageondemand.  9. Basert på en HP-vurdering av 
SaaS-tilbud fra skriverprodusenter 1. september 2016, ingen andre skriverprodusenter tilbyr én  skyportal for bruker- og appadministrasjon.  10. Kilde: Verizon-kundeundersøkelse: undersøkelse av 
Verizons skykunder på bedriftsnivå, oktober 2015. 11. Basert på InfoTrends-rapport august 2016: "HP Market Leadership by Product Segments." 12. Kassetter med høy kapasitet er ikke inkludert ved 
kjøp av skriveren; kjøpes separat. Sammenligning basert på ISO 24711 kassettkapasitet for HP 990-serien med originale høykapasitets PageWide-kassetter sammenlignet med HP 990-serien med 
originale PageWide-kassetter. Lær mer på hp.com/go/learnaboutsupplies.  13 Påstander om færre servicedeler basert på BLI-analyser av ledende A3 MFP-er i klassen, per august 2016; beregninger 
bruker offentlig tilgjengelige og/eller publiserte produsentklassifiserte kapasiteter for rekvisita med lang levetid og antar 600 000 utskrevne sider (ved bruk av forholdet 60 % svart-hvitt / 40 % farger); 
markedsandel som rapportert av IDC per 3. kvartal 2016. Finn ut mer på hp.com/go/pagewideclaims.  14. Sammenligning av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av MFP-er av typen fargeblekk/-
laser ($3000–$7499), og funksjonsskirvere av typen fargeblekk/-laser ($1500–$2999 og €1410–€2819) fra april 2017; markedsandel som rapportert av IDC fra fjerde kvartal i 2016, med unntak av 
andre HP PageWide-produkter. HP PageWide-hastighet basert på generell kontormodus og unntatt første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds.  15. Energikrav basert på alle TEC-data rapportert 
på energystar.gov fra november 2016. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere med publiserte hastigheter på 20 til 80 spm, unntatt andre HP PageWide-produkter. 
Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.  16. Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printerclaims. Nøyaktig 
hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.  17. Maksimum papirkapasitet kan kreve kjøp av ekstra valgfritt papirtilbehør. 18. Ikke alt tilleggsutstyr er 
tilgjengelig for alle plattformer eller modeller.
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