Брошура

Мобилният печат е лесен
и максимално защитен
HP решения за мобилен печат

Мобилният печат на HP
от смартфони, таблети и
преносими компютри
дава възможност на
служителите да останат
продуктивни, като
същевременно
поддържат политиките
за сигурност и
управляват достъпа до
принтера

Мобилният печат е топ изискване
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Мобилността е водеща
Във всеки бизнес мобилността преобразува начина, по който работим.
Работата вече е съвместна, гъвкава и ориентирана към проекти. От
апартаментите до местата за продажба мобилните потребители
очакват достъп до защитени ресурси, обменят сигурна информация и
печатат безопасно на локални, както и на отдалечени принтери всичко от техните мобилни устройства. И това не е всичко, с което ИТ
администраторите трябва да се борят:
• Много компании приемат подход "Донеси свое собствено
устройство" (BYOD).
• Някои компании са разработили хибридна стратегия, която включва
корпоративни устройства, както и програма BYOD.
• Потребителите искат лесен и надежден печат от всяка мобилна
платформа или операционна система, независимо къде се намират.
• ИТ администраторите се нуждаят от контрол на достъпа до
мрежата и печата, за да защитят поверителна информация и да
управляват разходите.
Без значение какви са целите ви за мобилните ви служители,
иновативните решения на HP предлагат безпроблемен мобилен
печат.

Изисквания за мобилен печат
Две изисквания са от съществено значение за мобилния печат:
• Мобилното устройство трябва да има възможност за печат, което
означава, че има възможност да комуникира на език, който
принтерът може да разбере.
• Мобилното устройство трябва да може да се свърже с принтера.
Мобилните устройства комуникират безжично и често нямат пълен
достъп до мрежата.

Лесен мобилен печат от почти всяко устройство
HP работи активно с доставчиците на мобилни операционни системи и
производителите на устройства, за да направи мобилния печат
възможно най-лесно, без да са необходими настройки или
приложения:
• Потребителите могат лесно да отпечатват документи, имейли, PDF
файлове и др.
• Поддръжка за iPhones® и iPads®, както и за смартфони и таблети с
операционни системи Android ™, Windows® 8/10 или Google
Chrome ™.
• Много приложения за Android и iOS имат локална поддръжка.
• HP предлага приложението HP Smart за съдържание, което не се
предлага по подразбиране (достъпно като безплатно изтегляне в
Google Play ™, iTunes App Store и Amazon App Store) .2
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Изберете правилното решение за
мобилен печат за вашия бизнес
HP предлага три различни подхода към мобилния печат: директен печат,
решения в облака и бизнес решения в мрежата. Всички те са лесни за
използване, но не и за сметка на сигурността.

Решения за директен печат
С лесна настройка, висока надеждност и сигурност, решенията за директен
печат са идеални за бизнес клиенти, които искат да предложат мобилен печат
без необходимост от разширени възможности за управление.
• HP wireless direct/Wi-Fi Direct®3
• Near field communication (NFC) touch-to-print4
• HP Print for Chrome

Облачни решения
Дайте на потребителите гъвкавостта да приемат документи от всяко
активирано устройство -вътре или извън мрежата. Поддръжка на мобилните
потребители и отпечатването на външни потребители като същевременно е
налична по-добра сигурност и контрол върху печатната среда.
• HP Roam for Business
• St. Joseph’s ePRINTit
• HP ePrint
• Google Cloud PrintTM

Решения в мрежа
Ако фирмата ви трябва да разгърне мобилния си печат чрез определени
принтери с пълен административен контрол, HP предлага сървърни и частен
облак базирани решения с разширени възможности за управление и отчитане,
включително интеграция с решения за управление на мобилни устройства от
трети страни (MDM).
• PrinterOn Enterprise
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Директни решения за печат
Чрез създаването на безжична връзка от тип peer-to-peer, директните решения за печат
позволяват на мобилните потребители да печатат чрез безжичен сигнал от принтера, който е
отделен от мрежата.

Изолирайте и защитете
Безжичните директни / Wi-Fi мрежови технологии на HP и технологиите NFC touch-to-print
позволяват лесен безжичен печат без достъп до фирмената ви мрежа.3,4 С тези изолирани връзки
от тип peer to peer можете спокойно да позволите на служителите да печатат от личните си
устройства .

Изненадващо лесен
Активирайте Wi-Fi Direct printing
Безжичните директни / Wi-Fi мрежи и
NFC технологии за печат на HP се
предлагат с много модели HP LaserJet,
PageWide и OfficeJet Pro и Enterprise
или могат да бъдат добавени с
допълнителен аксесоар. За да
проверите тази функция, отпечатайте
страницата за мрежова конфигурация
от контролния панел на принтера и
потърсете раздел, наречен Wireless
Direct или Wi-Fi Direct. Активирайте
безжичния директен печат на ниво на
устройството, като използвате
менютата на принтера или вградения
уеб сървър (EWS) или при всички
принтери, като използвате HP Web
Jetadmin.5

Мобилният печат е по-лесен отвсякога с решенията за директен печат. В широката гама от
мобилни устройства, служителите могат да открият най-близкия активиран принтер, а след това
просто да натиснат Print.

Фирмената информация - добре защитена
Задачите за печат са защитени при преминаване с криптиране AES 128. Можете също така да
конфигурирате парола за ограничаване на достъпа. Лесно прилагайте настройки за
сигурност и потребителски достъп върху вашите принтери, като използвате HP Web
Jetadmin5 или HP JetAdvantage Security Manager.6
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HP wireless direct/ Wi-Fi Direct

Потребителски случай

За да използват НР wireless direct/ Wi-fi direct,
служителите само свързват мобилното си устройство
Към принтер или МФУ по същия начин, по който биха
открили и се свързали с всяка обществена безжична
мрежа.3 Независимо дали мобилното устройство има
вграден печат или използва приложениято HP Smart
отпечатването е лесно и просто. Само достъпвате
функцията печат на документа, който искате да
отпечатате, избирате принтер или МФУ и натискате
Печат.

1.

Шари, адвокат, намира договор, от който се
нуждае на таблета си.

2.

Нейният NFC-активиран таблет открива активиран
принтер наблизо.

3.

Тя натиска NFC зоната за докосване на принтера
си, след това натиска Печат на таблета си и се
връща с на срещата си с отпечатания договор.

NFC touch-to-print
NFC touch-to-print, можеш да се разхождаш и
отпечатваш с твоя NFC активиран за печат смартфон или
таблет с едно докосване.4 NFC автоматично открива
принтера за теб и създава връзка one-to-one
(използвайки HP wireless direct или Wi-Fi Direct). Това
улеснява процеса за потребителя.

HP Print for Chrome

В среди като класни стаи и предприятия, вместо да се
изпращат задачи за печат през облака, приложението
позволява на място мрежови или USB печат от всяко
Chromebook или Chrome OS устройство към HP принтери.

Основни ползи
HP wireless direct/Wi-Fi Direct и NFC
touch-to-print
• Включени към много HP принтери или могат да бъдат
добавени допълнително
• Без необходимост да се достъпва фирмена мрежа
• Без необходимост да се познават мрежовите настройки за
принтера или мобилното устройство
• Лесна инсталация с висока степен на надеждност
• Управление на настройки за сигурност и потребителски
достъп с определени инструменти

HP Print for Chrome
• Директен печат от Chromebook или OS устройства
• Опции за мрежови или USB печат
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Облачни решения
Облачните печатни услуги помагат на служителите да останат продуктивни, където
и да са, спомагат намаляването на разходите, високата степен на сигурност и
лесното управление.

HP Roam for Business
Светът е Вашия офис
Печатай лесно от всяко устройство, почти навсякъде, към всеки НР принтер, сигурно през облака. HP Roam for business също
позволява на вашите гости да печатат без достъп до мрежата.
Заменете традиционните специфични принтерни драйвери с интуитивно печатно преживяване, което е лесно за използване, може
да бъде измерено и предоставя сходен опит при настолни и мобилни устройства. Клиентските и фирмените данни са защитени
чрез разширени характеристики за сигурност като криптиране, удостоверяване и интеграция с Azure Active Directory.
Дайте на потребителите свободата да печатат безконфликтно където и да работят – офиса, сателитна локация, вкъщи или
обществено място за печат. Задачите за печат могат да бъдат зададени към облака като потребителите създават или използват
съдържание. Отпечатъците могат да бъдат сигурно получени от всеки активиран принтер. Няма нужда да се тревожим за
съвместимост или свързаност на устройство-към-принтер. За да е още по-лесно, когато мобилно устройство на потребител е
близо до активиран принтер, HP Roam изпраща съобщение, че отпечатъците могат да бъдат получени от потребителската
опашка на персоналния облак.
За работещите в движение HP Roam for Business включва разрастваща се мрежа от обществени места за печат.7 Приложението
HP Roam показва карта с налични принтери.
Като абонаментна услуга, HP Roam for Business е лесна за управление от ИТ. Инструменти за разгъване помагат да се интегрира
идентично управление и да се свържат НР принтери към решението. HP Roam Bluetooth® beacon technology (BLE) е включена към
отделни НР принтери и МФУта и може да бъде активирана за съществуващи устройства чрез опционално допълнение.
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HP Roam for Business основни ползи
• Без необходимост да се достъпва фирмена мрежа

Потребителски случай
1.

Тами работи на домашния си компютър, за да
завърши презентацията на тема продажби, после
използва НР Roam за разпечатване личната си
опашка в облака.

2.

По-късно, когато влиза в офиса, мобилният й телефон
съобщава, че има принтер наблизо.

3.

Тя избира скрепване с телчета и 12 копия и взима
професионално изглеждащите разпечатки на
срещата й с клиента.

• Съвместим локален печат почти от всяко устройство (iOS,
Android, Windows OS за настолни/ лаптопи)
• Откриване на принтер и нотификация чрез BLE beacon на
устройството и GPS mapping за обществени места
• Сигурен печат с мобилно приложение на всеки активиран принтер
• Печат в движение на обществени места за печат
• Данните се криптират при преминаване и при запазване чрез
SSL и AES-256 bit криптиране
• Лесно управление, без инсталация и поддръжка на сървъри и
софтуер
• Интегриране с Azure Active Directory за лесно създаване на
потребителски акаунти, удостоверяване, проследяване на печат
и отчетност
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St. Joseph’s ePRINTit
Печат в движение на обществени места и образователни институции
Печатай лесно при нужда с ePRINTit. Тази облачна обществена услуга позволява печат на
повече от 20 000 обществени места за печат без да е необходимо да се включваш към
управляемо решение.8 ePRINTit е също и изключително решение за образователни и
търговски среди, което изисква строги клиентски характеристики, както и интеграция на
плащането.
St. Joseph’s ePRINTit позволява на потребителите да разпечатат почти всеки вид
електронен файл от почти всяко компютърно устройство. Използвайки приложението
ePRINTit, потребителят изпраща задачата си за печат и получава съответен код. Задачата
не е отпечатана, докато потребителят не въведе кода на устройство, поддържащо
ePRINTit. Плащането е налично при мобилни и настолни приложения.
Криптиране от тип end-to-end защитава задачата за печат, която преминава или стои в
облака. Документите в облака автоматично се изтриват след определен от
администратора период (обикновено 7 дни).

Ключови ползи
• Удобен печат при нужда на множество обществени места и образователни
институции
• Печат чрез прикачени файлове на имейл или мобилни приложения
• Гео-локализиране на близкоразположени принтери
• Разнообразни възможности за плащане
• Съдържанието е защитено с SHA-2 cryptographic hash функция и SSL certificate

HP ePrint
Ако може да го изпратите по имейл, то може и да го разпечатате
Изпращайте задачи за печат от почти всеки вид мобилно устройство към HP принтер по
имейл. Само въведете адреса на HP ePrint активиран принтер и натиснете Печат.2 За да
бъде активиран HP ePrint на принтер или МФУ, потребителите трябва да създадат ePrint
акаунт и да свържат техния принтер към акаунта. Задачите за печат са защитени с
криптиране, а документите се изтриват от облака, щом приключи печата.

Ключови ползи
• Без необходимост да се достъпва фирмена мрежа
• Лесно активиране

Google Cloud Print
Лесен печат от облака
Позволете на мобилните потребители да изпращат задачи за печат чрез обществен
облак. Потребителите на Android и Chromebook могат да печатат директно от своите
устройства. Други потребители могат да достъпят Google Cloud Print чрез Chrome браузер
или множество Google приложения и локални приложения от трети страни. Задачите за
печат са защитени с криптиране, а документите се изтриват от облака, щом приключи
печата.

Ключови ползи
• Без необходимост да се достъпва фирмена мрежа
• Лесно активиране
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Решения за бизнес в
мрежа
Управлявай иновативно мобилния достъп до
принтерите и защити данните в мрежата.
Управляемите мобилни решения на НР
улесняват служителите при пълен
административен контрол, включително
интеграция със съществуващите ИТ системи.

PrinterOn Enterprise
Надежден, сигурен вътрешномрежови печат
PrinterOn Enterprise помага за свързване на почти всяко настолно или
мобилно устройство към принтери от различни вендори от и извън
мрежата. PrinterOn Enterprise прави мобилния печат лесен, надежден и
сигурен, така че може да печатате просто навсякъде.

Висока степен на сигурност
PrinterOn Enterprise използва 128-bit encryption, за да защити
данните, които преминават и се интегрира с вградените
характеристики за сигурност на Windows, iOS, Android и други основни
операционни системи. Удостоверяването и оторизацията се
интегрират с Вашата съществуваща инфраструктура. С PrinterOn
Enterprise печатът от мобилно устройство може да бъде сигурен
колкото печата в мрежа.

Доказана надеждност и лесна употреба
PrinterOn Enterprise се прилага и развива от 2001г. Потребителските
устройства се свързват плавно към принтери във всяка фирмена
локация, дори от отдалечени локации извън мрежата. Лесно се открива
всеки PrinterOn активиран принтер във всяка една локация. В
допълнение, локалната поддръжка прави отпечатването лесно като да
натиснеш файл и печат.

„Донеси свое собствено устройство“
PrinterOn Enterprise е създаден за пълна съвместимост с почти всяко
мобилно устройство от всеки основен вендор с всяка основна
операционна система.
Вградените характеристики за управляемост на PrinterOn Enterprise и
интеграцията с MDM решения улесняват проследяването на навиците
за печат на потребителите. Може да настроите Вашата политика за
печат и разрешенията, за да се възползвате максимално от мобилния
печат, докато контролирате разходите и прилагате отчетност. Краен
резултат: интегриране с всяко устройство, всяка задача, всеки облак,
всеки принтер.
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Основни ползи
• Лесен печат от почти всяка локация или мрежа
• Лесен, single sign-on (SSO) за висока сигурност,
гъвкавост и контрол
• Печат от посетители гости

Потребителски случай

• Данните се криптират, при преминаване и при задържане

1.

• Удостоверяване се изисква и от устройството (Active
Directory) и от принтера (release code)

Бека трябва да разпечата обучителни слайдове за
среща, която тя води в корпоративния кампус.

2.

• Централизиран контрол на сигурния мобилен печат от
MDM конзола

Тя използва нейния iPhone, за да потърси локални
PirinterOn активирани принтери.

3.

На принтера Бека се удостоверява в Active Directory
след това натиска печат и взима слайдовете си
точно на време за срещата.

• Поддържа повечето основни марки принтери и мобилни
устройства
• Без необходимост от скъпоструваща в virtual private
network (VPN)
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Мобилен печат с HP
Разчитайте на HP за внедряване на мобилна стратегия за печат, която да работи за Вашия бизнес. Решенията на НР са лесни за управление.
Решения за директен печат позволяват уверено да активирате мобилния печат на Вашите НР принтери и МФУта, без да се тревожите че
излагате на риск Вашата бизнес информация или мрежа.
Облачните решения предлагат поддръжка за мобилен печат почти навсякъде по всяко време. С HP Roam for Business потребителите
получават съвместим локален печат от почти всяко устройство, разпознаване на принтер и нотификация, характеристики за сигурност и
управление като криптиране, удостоверяване и интеграция с Azure Active Directory. St. Joseph’s ePRINTit предлага удобен печат при нужда на
множество обществени места и образователни институции с различни опции за плащане. HP ePrint предлага лесен печат от мобилни
устройства чрез имейл, докато Google Cloud Print позволява на потребителите да печатат от Android, Chromebook, браузера Chrome или
Google приложения.
Решенията в мрежа предлагат друго ниво на отчетност и контрол. PrinterOn Enterprise се интегрира с всяко устройство, всяка задача и всеки
принтер с разширени характеристики за управление и сигурност.
Сега потребителите могат да се наслаждават на удобството на печат от техните мобилни устройства за по-добра продуктивност в офиса или
където и да са.

Learn more

hp.com/go/businessmobileprinting
1 Quocirca, Print2025 by Print Industry Executives (interviews with OEM, ISV, and channel print executives), Louella Fernandes, January 2018 (sample size: 55). For details, see http://
www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-quocirca.html
2 Local printing requires mobile device and printer to be on the same network or have a direct wireless connection. Wireless performance is dependent on physical environment and distance
from access point. Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-connected printer. App or software and HP
ePrint account registration may also be required.
3 Feature is supported on select printers and may require purchase of an optional accessory. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct® supported MFP or
printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. For details, see hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct is a registered trademark of Wi-Fi A lliance®.
4 Requires a compatible NFC-printing-enabled mobile device. For a list of compatible NFC-printing-enabled mobile devices, see hp.com/go/nfcprinting.
5 HP Web Jetadmin is available for download at no additional charge at hp.com/go/webjetadmin.
6 HP JetAdvantage Security Manager must be purchased separately. To learn more, please visit hp.com/go/securitymanager.
7 Printing at some HP Roam public printing locations may incur extra charges.
8 Availability and cost of printing vary by location. For a list of compatible smartphone and tablet operating systems, visit hp.com/go/eprintmobile or eprintit.com.
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