HP DesignJet
lösningar för
byggnadskonstruktion

Gynna lagarbete och accelerera
konstruktionsscheman
HP DesignJet utskrifts- och skanningslösningar
för byggnadskonstruktion

Leverera i tid och inom budgeten
Informera om byggnads- och schemaändringar snabbt
med utskrift och skanning på byggarbetsplatsen.
Undvik slöseri med tid och de extra kostnader som
utkontraktering innebär, och hjälp till att garantera att
dokument förblir konfidentiella.
• Erbjud snabbare handläggningstider för utskrift/skanning
• Hjälp till att minsta skannings- och kopieringskostnader
• Upplev säker utskrift, skanning och delning

Samarbeta och använd
ändringsmarkeringar

Utskriftsbehov inom
byggnadsarbete

Effektiv kommunikation är avgörande för projektframgång.
Markering av ändringar, snabb skanning av ändrade
dokument på arkitektbyrån eller byggarbetsplatsen och
delning med hela projektlaget gör att alla kan hålla sig
à jour.
• Dela information snabbt och enkelt med skanning på plats
• Håll koll på och övervaka framsteg med säker, korrekt
dokumentation

Avsluta jobb enligt specifikationerna
Att hålla sig till projektschemat och avsluta jobb i tid är
precis lika viktigt som den slutliga produkten. Använd
HP DesignJet utskriftslösningar för att tydligt dokumentera
design- och schemaändringar under hela processen.
• Upprätthåll en komplett lista på vad som byggts som
är tydlig
• Spåra planer från början till slut med ändringar och
godkännanden
• Bibehåll ett strikt, tydligt dokumenterat schema

HPs lösningar passar behoven hos alla medarbetare i ett byggarbetslag
Att få alla medarbetare på samma sida är en av de största utmaningarna med ett byggnadsprojekt.
HP DesignJet T830 multifunktionsskrivaren är utformad för att uppfylla behoven inom byggnadsarbete, från kontoret till byggarbetsplatsen.

Entreprenör
Eftersom den ansvariga entreprenören
rapporterar direkt till ägaren och har i
uppgift att underlätta kommunikationen
mellan olika inblandade parter, förlitar
sig denne på HP DesignJet-lösningar
för att tydligt förmedla information
som garanterar att projektet håller
sig inom uppdraget, tidsramen och
budgeten samtidigt som den även
garanterar tidsenliga betalningar.

Underleverantör
HP DesignJet skrivare och skannrar
möjliggör effektiv och punktlig
delgivning av projektändringar
under hela byggnadsprocessen,
vilket gör att underleverantörer
kan samordna med den ansvariga
entreprenören och tillhandahålla
korrekt dokumentation av det arbete
som utförts.

GÖRA FLERA
SAKER
SAMTIDIGT
Skriv ut, skanna och
kopiera

Administration
Administration kräver tydlig,
utskriven dokumentation för
godkännandeprocessen.
HP DesignJet skrivare och skannrar
dokumenterar planer och
projektändringar tydligt, vilket gör
att administratörer kan avgöra om
förordningar följs.
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Trådlös
anslutning
Inbyggd trådlös
anslutningsbarhet2
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Byggnadschef
När byggnadschefen ska koordinera
arbetet med alla medarbetare på
byggarbetsplatsen, förlitar denne
sig på HP DesignJet skrivare och
skannrar för att tydligt förmedla
projektändringar till rätt personer,
vid rätt tillfälle och i rätt ordning.

Ägare
Ägaren, som är i direkt kommunikation
med den ansvarige entreprenören, vill
ha försäkran om att byggnadsarbetets
schema och budget är under kontroll.
HP DesignJet skrivare och skannrar är
instrumentala i dokumenteringen av
projektändringar och framsteg.

KOMPAKT
36-tums MFP med
inbyggd skanner

Arkitekt
PRAKTISK
Minska spillet med
50 % – skriv ut i halv
skala med automatisk
arkmatare/fack3

Arkitekter, som skapar, följer,
övervakar och godkänner ändringar
under projektet, är med hjälp av
HPs DesignJet-lösningar försäkrade
om att alla planer är uppdaterade;
att regler och förordningar följs;
och att godkännanden finns på plats.
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HP DesignJet singel- och multifunktionsskrivare
Lösningar för alla dina utskrifts- och skanningsbehov - på arkitektbyrån, på huvudkontoret
eller på byggarbetsplatsen

24
tum

Liten arkitektbyrå eller en
underleveratörs kontor
Utmärkt för mindre arkitektbyråer
eller underleverantörer som vill ha
prisvänliga kvalitativa resultat, för
enstaka utskrifter.

Små och medelstora
huvudkontor
Utmärkt för små och medelstora
arkitektbyråer och entreprenörer
eller underleverantörer som behöver
centraliserad utskrift/skanning av
planer och ritningar och, tillfälligtvis,
renderingar för anbud i god kvalitet.

36
tum

44
tum

HP DesignJet T200
skrivarserie

HP DesignJet T600
skrivarserie

HP DesignJet Studio
skrivarserie

HP DesignJet T600
skrivarserie

HP DesignJet Studio
skrivarserie

HP DesignJet T1600 skrivarserie

HP DesignJet T830
multifunktionsskrivare

HP DesignJet T1700
skrivare

HP DesignJet T730 skrivare

Byggarbetsplats
Utskrift och skanning på
byggarbetsplatsen är utformad
i första hand för entreprenörer inom
medelstora och stora organisationer
som behöver ett enkelt och effektivt
sätt att meddela hela arbetslaget
om projektändringar.

HP DesignJet T2600
multifunktionsskrivarserie

HP DesignJet T830
multifunktionsskrivare

Medelstora och stora
företag
Medelstora och stora arkitektbyråer
och entreprenörskontor behöver
centraliserad multifunktionell
kapacitet som kan leverera hög
produktivitet, stora volymer och
hanterlighet, sammanhang och
säkerhet för företaget.

HP DesignJet XL 3600
multifunktionsskrivarserie
HP DesignJet T7200
produktionsskrivare
HP DesignJet T1600
skrivarserie

1. Baserad på 36-tums Wi-Fi-integrerad MFP, tillgänglig på marknaden från och med september, 2015.
2. Vid lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren tillhöra samma nätverk (ofta en åtkomstpunkt via Wi-Fi med förbindelse till kabelanslutna anslutningar) eller ha en trådlös direktanslutning till skrivaren.
Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen samt avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten
HP-skrivare. För att kunna använda trådlöst bredband krävs ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. Mer information finns på
hp.com/go/designjetmobility.
3. Med utskrifter på ark slipper du det extra arbetet och pappersspill vid klippning, samtidigt som du får en prestanda som motsvarar valsbaserade skrivare på marknaden (september 2015). T.ex. vid utskrift i 50 procentig
skala (13,5 cm/50 tum) på en vanlig vals (36-tum) blir resultatet över 50 procent pappersspill, samt extra arbete med klippning.

Läs mer på: hp.com/go/designjet
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