
HP Pull print-løsninger
Hvilken Pull print-løsning passer 
best for din bedrift? 
HP forstår at alle bedrifter er unike. Derfor tilbyr vi flere Pull  
print-løsninger. Svar på noen få spørsmål og se hvordan hver  
HP Pull print-løsning kan møte behovene til din bedrift.
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Skriver dine ansatte ut 
konfidensielle eller sensitive 
dokumenter på jobb?

Q2 Q3 Q4 Q7 Q8Q6Q5Q1
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Q3 Q4 Q7Q6Q5

Finnes det avdelinger eller 
kontorpersonale i organisasjonen 
din som bruker personlige skrivere 
spesifikt for konfidensiell utskrift?

Q2 Q8
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Q4 Q7Q6Q5

Har bedriften din retningslinjer 
for utskrift som omfatter hvordan 
sensitiv eller konfidensiell 
informasjon skal behandles? 

Q3 Q8
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Q4 Q7Q6Q5

Har bedriften din utskriftspolicyer 
som tillater oppbevaring av 
utskriftsjobber i en skybasert 
utskriftskø? 

Q8
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Q7Q6Q5

Har bedriften din et miljøinitiativ 
for «grønn utskrift» som er 
tilrettelagt for å reduserer 
utskriftssvinn og forbedre 
kontrollen av utskriftskostnader? 

Q8
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Q7Q6

Har du behov for sikker enkelt 
utskrift for ansatte som besøker 
andre avdelingskontor? 

Q8
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Q7

Har bedriften begrensede IT-
ressurser eller -budsjetter? 

Q8



© Opphavsrett 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester.  
Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet.

4AA6-1351NOE, september 2016

9  |  HP Pull print-løsninger

Q8

Må du kunne tilby sikker utskrift 
for mobile enheter? 
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Konfidensielle 
dokumenter

Reduser bruken 
av 
personlige 
skrivere

Forskrifter og 
samsvar 

Plassering av 
skriverkø 

• Brukere lagrer utskriftsjobber  
til en utvalgt skriver

• 4-sifret PIN-kode for å hente  
ut utskriftsjobber

• Brukere lagrer utskriftsfilen  
på deres skybaserte konto

• Brukere logger seg på fra en 
aktivert HP-skriver/MFP

• Autentiser med PIN-kode eller 
ID-kort

• Utskriftsjobber oppbevares i en beskyttet 
kø i skyen og/eller på klientens datamaskin 
til brukere autentiseres 

• Hent lagrede jobber fra enhver aktivert 
nettverksskriver eller MFP (HP og ikke-HP)

• Autentisering kan integreres med LDAP  
og Active Directory

• Autentiser med PIN, ID-kort eller mobilenhet

• Brukernes utskriftsfil lagres lokalt 
(enterprise-server)

• Autentisering kan integreres med LDAP  
og Active Directory

• Autentiser med PIN/PIC, ID-kort, 
mobilenhet og flere alternativer som 
inkluderer godkjenning på flere nivåer

• Alternativ for å installere 
individuelle skriverdrivere

• Brukere aktiverer  
PIN-utskriftsfunksjonen

• Utskrift fra Windows PC eller 
bærbar PC

• Tilordner brukere individuelle 
kontoer 

• Brukere logger seg på og skriver 
ut fra en aktivert delt HP-skriver/
MFP

• Skriv ut fra PC, bærbar PC eller 
mobilenhet (med en APP)

• Installer Pull print-driver for å opprette  
en Pull print-policy 

• Brukere kan autentisere seg og 
hente utskriften fra enhver aktivert 
nettverksskriver eller MFP. (hp og ikke-hp)

• Skriv ut fra PC eller bærbar PC eller frigjør 
fra mobilenhet ved å skanne QR-koden

• Etabler utskriftsbanen igjennom en lokal 
server

• Brukere kan autentisere seg og hente 
utskriften fra enhver delt nettverksskriver/
MFP

• Skriv ut fra PC, bærbar PC eller mobilenhet 
(via e-post)

• Krever at brukere registrerer seg • Krever at brukere registrerer seg • Brukernes utskriftsfil lagres lokalt 

• Avanserte funksjoner for sporing og 
rapportering når levert med JetAdvantage 
Insights

• Implementer policyer på tvers av bedriften

• Avanserte funksjoner for sporing og 
rapportering

• Lokalt • Skybasert • Skybasert og/eller klientmaskin • Lokalt

Skriverbehov: HP universell skriverdriver HP JetAdvantage Private Print HP Jet Advantage (Secure Print) HP Access Control

Neste trinn: Gå til  
HP.com/go/JetAdvantagePrivatePrint Gå til HP.com/go/HPACGå til HP.com/go/JetAdvantageSecurePrintGå til HP.com/go/upd

Resultater
Her har du et sammendrag som du kan skrive ut som hjelp med å finne hvilken Pull print-løsning som passer best for bedriften din.

http://hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint
http://hp.com/go/HPAC
http://hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint
http://hp.com/go/upd
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Resultater
Her har du et sammendrag som du kan skrive ut som hjelp med å finne hvilken Pull print-løsning som passer best for bedriften din.

Miljømessige- eller 
kostnadskontroller

Ekstern utskrift / 
utskrift fra flere 
kontor

Budsjett  
og resurser

Utskrift fra 
mobile enheter

• Bare hvis brukere registrerer seg

• Tillat skrivertilgang ved flere 
kontor

• Ansatte kan legg til 
nettverksskrivere

• Kostnadsfri nedlasting av 
programvare er tilgjengelig for 
individuelle brukere eller hele 
bedrifter

• Støttes ikke for øyeblikket 

• Bare hvis brukere registrerer seg 

• Brukere kan benytte Pull print 
til aktiverte HP-skrivere, selv de 
utenfor bedriftens nettverk

• Ingen installasjon av HP-enheter 
nødvendig

• Kostnadsfri skybasert løsning

• Minimal konfigurasjon og ingen 
ekstra infrastrukturinvestering 
nødvendig

• Utskrift-appen er tilgjengelig for 
Android- og Apple iOS-enheter

• Krever brukerautentisering ved enheten, 
som kan spare skriverrekvisita

• Pull print til autoriserte skrivere eller MFP-
er i nettverket (HP og andre merker)

• Bruker autentiserer seg ved enheten eller 
igjennom en mobil-app

• For kostnadsfri skybasert løsning

• Minimal konfigurasjon og ingen ekstra 
infrastrukturinvestering nødvendig

• Utskrift fra mobile enheter støttes ikke for 
øyeblikket

• Mobil app muliggjør brukergodkjenning  
og frigjøring av jobb (via QR-kode)

• Krever brukerautentisering ved enheten, 
som kan spare toner og papir

• Pull print til autoriserte HP-skrivere  
i nettverk

• Bruker autentiserer seg ved enheten

• Pakke med løsninger for utskriftssikkerhet 

• Skreddersydd konfigurasjon og 
implementering som møter dine krav

• Krever serverinfrastruktur

• Tillater utskrift fra enhver e-postaktiverte 
mobilenhet

Skriverbehov: HP universell skriverdriver HP JetAdvantage Private Print HP Jet Advantage (Secure Print) HP Access Control

Gå til  
HP.com/go/JetAdvantagePrivatePrint Gå til HP.com/go/HPACGå til HP.com/go/JetAdvantageSecurePrintGå til HP.com/go/updNeste trinn:

http://hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint
http://hp.com/go/HPAC
http://hp.com/go/JetAdvantageSecurePrint
http://hp.com/go/upd
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