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O HP Easy Printer Care foi projetado para usuários finais e para o encarregado pelo funcionamento das suas 
impressoras. Este software permite visualizar o status de uma ou de todas as suas impressoras HP suportadas, 
configurar alertas de impressão e de suprimentos personalizados. E, se ainda precisar de ajuda, as ferramentas 
de suporte da HP o auxiliam a economizar tempo e dinheiro com rápidos diagnósticos, resolução de 
problemas de impressão e prevenção de problemas antes que aconteçam. 

Manutenção de impressoras sem esforço 
• Simplifique a manutenção das impressoras. 

Supervisione e realize a manutenção de 1 a 15 
impressoras HP suportadas, simultaneamente, 
garantindo que seu escritório funcione com a 
máxima eficiência. 

• Obtenha ajuda para resolver problemas das im- 
pressoras. O software ajuda a resolver rapidamente 
problemas de impressão através de alertas 
proativos e ferramentas de suporte HP integradas:  

• Links para o HP Instant Support fornecem ajuda 
relevante e personalizada direcionando-o 
diretamente à página correta do site 
www.hp.com.br, onde será possível encontrar a 
informação necessária para obter suporte e 
manter tudo em funcionamento. 

• O HP Software Update notifica proativamente 
sobre atualizações de driver e software de modo 
que você sempre tenha as últimas versões 
disponíveis.  

• Relaxe com a localização automática de 
impressoras. O software gerencia automaticamente 
impressoras HP suportadas em sua pasta de 
impressoras, de modo que é possível iniciar a 
monitoração das impressoras desde o começo. Há 
também a flexibilidade para pesquisar impressoras 
HP adicionais em sua rede. 

• Comece a simplificar o gerenciamento das 
impressoras hoje mesmo. Não é necessário muito 
esforço para obter o software HP Easy Printer Care. 
É fácil fazer o download gratuitamente a partir de 
www.hp.com/go/easyprintercare.  

Proteja seu investimento em cores 
• Acompanhe a impressão em cores. A cor possui 

uma vantagem definitiva nos negócios quando é 
utilizada corretamente. Os relatórios de utilização 
de impressora do software HP Easy Printer Care, 
disponíveis em determinadas impressoras HP, 
permitem que você exerça um papel ativo na 
proteção e otimização de seu investimento. 

• Evite fazer suposições sobre o uso das impressoras. 
Gere relatórios simples que lhe permitam 
acompanhar a impressão por usuário, impressora, 
aplicativo, data e hora, e discriminar a impressão 
de páginas em cores e em preto-e-branco. É a 
ferramenta perfeita para controlar custos e 
determinar as necessidades de impressão 
específicas de sua empresa. 

Pedido simplificado de suprimentos 
• Reabastecimento de suprimentos, fácil e rápido. 

Usufrua de alertas proativos e uma visão detalhada 
e consolidada do status de seus suprimentos. Com 
informações úteis, como tabelas de status, número 
de páginas restantes para cada cartucho e código 
dos suprimentos, a realização de pedidos se 
transforma em algo simples, rápido e preciso. 

Os sistemas de impressão e formação de imagens da 
HP o ajudam a criar comunicações profissionais com 
facilidade. As impressoras, suprimentos, acessórios e 
serviços são projetados em conjunto para funcionar 
em conjunto e foram criados para atender as suas 
necessidades de negócios. 

hp 
O software HP Easy Printer Care ajuda a realizar 
facilmente a manutenção de uma impressora ou um grupo 
de impressoras HP para que funcionem sempre no máximo 
de sua capacidade.  
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A família de ferramentas de gerenciamento de impressoras HP, simples e 
fáceis de usar, é projetada para ajudar a empresas de todos os tamanhos a 
reduzir os custos de suporte e maximizar a produtividade tornando a 
configuração, monitoração, pedido de suprimentos, solução de problemas e 
atualização das impressoras tão simples e eficiente quanto possível.   
Para gerentes de escritório e usuários finais 

• Software HP Easy Printer Care — Acompanhe e realize a manutenção de 
1 a 15 impressoras HP com este software para PC, fácil de usar. 
Disponível para download gratuito em www.hp.com/go/easyprintercare. 

• Guia Serviços do driver de impressão HP – Fornece acesso instantâneo a 
ferramentas de suporte para resolução de problemas e pedidos de 
suprimentos. Em modelos de impressoras suportadas, simplesmente clique 
em Propriedades, na janela do driver de impressão, e selecione a guia 
Serviços. 

Profissionais de TI e departamento de suporte 

• HP Web Jetadmin — Instale, configure, monitore, atualize e solucione 
problemas de uma ampla variedade de impressoras e periféricos de 
impressão e formação de imagens da HP e de outros fabricantes, usando 
apenas um navegador de Web padrão. Disponível para download 
gratuito em www.hp.com/go/webjetadmin. 

• Servidor Web Embutido — Facilmente configure, monitore e solucione 
problemas de uma impressora individual de forma remota, usando apenas 
um navegador de Web padrão. Disponível em determinados modelos de 
impressoras HP. 

 
 
 

Especificações técnicas     

Impressoras HP 
compatíveis 

 HP Color LaserJet 3000, 36001, 3800, 4700, 4730mfp2 

 Nota Impressoras compatíveis adicionais serão acrescentadas durante o 
outono de 2005 (primavera nos países do hemisfério sul). Verifique 
se há atualizações em www.hp.com/go/easyprintercare. 

Sistemas operacionais  Suporta: Microsoft® Windows® XP, 2000 e 2003 Server  
1 Não suporta relatórios de utilização da impressora 
2 Suporta somente funções de impressão 

Faça download deste software gratuito e obtenha mais informações em: www.hp.com/go/easyprintercare 

HP e o logotipo invent da HP são marcas comerciais da Hewlett-Packard 
Company. Microsoft e Windows NT são marcas comerciais registradas da 
Microsoft Corporation nos EUA.  

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.. 
As únicas garantias dos produtos e serviços HP estão definidas nas declarações 
de garantia que acompanham esses produtos e serviços.. Nada do que é 
apresentado neste documento deve ser interpretado como uma garantia 
adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou 
omissões contidas neste documento. 
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