
CATÀLEG EQUIPS D’IMPRESSIÓ



Reducció de temps 
Reduir el temps i recursos necessaris per a gestionar tot el parc:

Compres i Administració:
• A través del Software JetAdvice, rebem automàticament petició de consumible, sense 

que l’usuari final hagi de generar cap tasca interna.

• Alliberem a compres de la gestió de comprar els consumibles

• Evitem llargs inventaris d’estoc de consumibles, possibles obsolets i € immobilitzats.

• Unifiquem una única factura facilitant les tasques administratives (un únic proveïdor) 

amb la informació per centre de cost segons les vostres necessitats.

Departament informàtic:
• Gestionem i coordinem la i instal·lació dels equips nous (enviament, seguiment, 

contacte amb l’usuari final, ...)

• Reparacions controlades a través del Servei Tècnic Oficial.

• HelpDesk per  minimitzar les incidències inesperades, si no es pot telefònicament 

enviem al Servei Tècnic
• Previsió de manteniment dels equips.

• Manteniment Proactiu
• Rotació i envelliment de tots els equips a la mateixa vegada.

Logística:
• Fem la recollida i gestió d’equips vells i en fem un desús

• Gestió de tot els consumibles vells usats

1 OBJECTIUS
El nostre objectiu és mostrar una visió més àmplia, pretenem presentar un model de valoració 
de tots els factors que en formen part, com tota la gestió interna que afecta a diferents 
departaments:

Costos visibles

Costos ocults

Hardware
Consumibles
Paper

Manteniment
Suport tècnic
Energia
Gestió de compres
Gestió logística
Departament 
informàtic



Optimitzar el parc d’impressió i la seva gestió
• Optimitzar els equips i costos a les necessitats.

• Més flexibilitat, més opcions i millors solucions adaptades a les seves necessitats

• Accés a temps real als recursos necessaris en cada moment.

• Simplificar els processos documentals amb la nova tecnologia HP Flow.

• Increment de la seguretat dels equips HP (disc dur Xifrats)

Control
• Del cost real de gestió i funcionament.

• De totes les impressions per equip i oficina (Raports mensuals).

• De les despeses generades i centralitzades en una única factura.

• Previsió de futures despeses controlades.

• Transparència i identificació de costos

Valor social
• Afavorim la creació de llocs de treball estables i de futur per a persones amb 

discapacitat i/o risc d’exclusió social mitjançant activitats productives i mercantils que 

garanteixen al seva integració al mercat laboral i social. 

• La compra de productes i la contractació de serveis en Centres Especials de Treball 

afavoreix l’obtenció de certificacions d’empreses amb Responsabilitat Social 

Corporativa.
• La compra de productes i la contractació de serveis en Centres Especials de Treball 

computa com creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat per al 

compliment de la LGD, Llei General de la Discapacitat (antiga LISMI), en empreses de 

més de 50 treballadors.

• La gestió dels residus a través de Fundació MAP contribueix a l’obtenció i renovació 

de la ISO 14001 mediambiental.



2.  TECNOLOGIES HP
Es plantegen els següents equips i solucions, amb la finalitat d’optimitzar l’entorn d’impressió,  
la millora i satisfacció dels usuaris. Tots els dispositius proposats disposen d’unes sèrie de 
característiques tècniques que aportaran  valor per optimitzar els flux de treball de l’ICR. 

2.1 HP ENTERPRISE FLOW
Els equips MFP  HP Color LaserJet 
incorporen la tecnologia HP Enterprise 
Flow. Aquesta ofereix una sèrie de 
funcions que optimitzen el flux de 
treball, i que permeten una millora en les 
tasques de digitalització de documents i 
el workflow intern. 

La tecnologia HP Enterprise Flow permet i ofereix: 

• Escaneig de documents a doble cara, en una sola passada.
• Sensor d’ultrasons HP EveryPage que permet als usuaris escanejar sense problemes 

i detectar automàticament possibles errors o falta de pàgines en el moment, fins i 
tot quan el pes, la mida o condició de pàgines sigui variable.

• Obtenció de vista prèvia a través de la pantalla tàctil de color de 8 polzades.
• Edició bàsica dels documents des de la pantalla tàctil del dispositiu
• Introducció de dades de forma ràpida i precisa amb el teclat extraïble
• Creació d’arxius escanejats editable que permeten recerques, utilitzant el programari 

incorporat de reconeixemen òptic de caràcters (OCR).
• Capacitat estàndard de l’alimentado d’originals de fins a 200 fulls
• Possibilitat d’escaneig a un lloc comú com Microsoft Share Point
• Supressió de pàgines en blanc
• Orientació automàtica dels documents
• Retall de pàgina automàtic

Amb aquestes potents funcionalitats, els usuaris perceben un important avenç pel que fa a la 
gestió de documents i el seu escaneig, i al mateix temps guanyen prestacions com temps.



2.2 TECNOLOGIA HP PAGEWIDE

Imatge del transport de paper

Els equips HP PageWide estan dotats d’una tecnologia revolucionària que recupera 
la injecció de tinta del mercat d’oficina i empresarial, introduint un nou mecanisme 
d’impressió que no només busca estalvi de costos, sinó que també aporta un 
important increment de velocitat respecte a d’altres models i fabricants.

El seu funcionament es basa en que, enlloc de tenir un capçal mòbil que va expulsant tinta en 
el paper, amb HP PageWide tenim un capçal fixe de grans dimensions, capaç de cobrir la fulla 
sencera, i és el paper que va lliscant de manera molt ràpida des de la safata fins a la sortida. 

Aquest equip ofereix també un important estalvi energètic de més d’un 50% respecte als equips 
làser de característiques similars, ja que no necessita escalfar cap peça, i al llarg de la durada 
del contracte oferirà un important estalvi econòmic en el consum d’energia.

HP PageWide Pro
P77740 dn MFP

Els preus no inclouen l’IVA. 

Multifunció A3 Color
La propera generació d’impressores ja és 
aquí: segura, intel·ligent i productiva.

El millor del làser 
(velocitat, fiabilitat) 

Màxim respecte pel
medi ambient dins de
la seva categoria

El millor de inkjet 
(alta qualitat a baix cost)

Tecnologia HP PageWide

Partner First
Platinum

93.877.04.41
hp@contolsistemes.com
www.controlsistemes.com

Promoció subjecta a la contractació del servei de manteniment mitjançant pagament per ús. Compromís mínim de facturació mensual en pàgines de 100 €, en cas de no 
arribar a aquesta quantitat se’n facturarà la diferència. El preu per pàgina inclou la instal·lació de l’equip, transport, desembalatge, configuració de les funcions a un màxim 
de 4 ordinadors connectats a la mateixa xarxa, tots els consumibles necessaris, la mà d’obra del servei tècnic oficial, peces, monitoratge remot, servei d’atenció telefònica i 
gestió de residus. La durada del contracte és de 60 mesos, en cas de cancel·lació anticipada s’hi haurà d’abonar una quota mensual de 50 € per cada un dels mesos restants 
del contracte. Durant tota la durada del contracte l’equip serà propietat de Sistemes d’Organització, SA, que en cedirà l’ús al client. Els preus no inclouen l’IVA.

Preu per pàgina:
Monocroma: 0,0090€

Color: 0,050€

Equip sense cost



HP PAGEWIDE I EL MEDI AMBIENT

ESTALVI ENERGÈTIC 

Consum mig d’energia setmanal (kWh)

L’adopció de la tecnologia HP PageWide aporta a les empreses i organitzacions un important 
estalvi energètic i una dràstica reducció en la manipulació dels residus generats pels equips 
d’impressió. HP s’esforça per ajudar als clients empresarials a reduir l’impacte al medi ambient 
i a deixar una empremta mediambiental més petita. 
La sèrie HP PageWide gaudeix de les principals etiquetes i qualificacions ecològiques com 
ENERGY STAR i BLUE ANGEL, i fan servir un 73% menys d’energia, produeixen fins a un 95% 
menys de residus comparats amb altres equips similars de tecnologia làser color i redueixen en 
un 55% les emissions de carboni.

Estudis independents realitzats per Buyers Laboratory LLC (BLI) han comparat els 
consums d’energia del equips de la sèrie HP PageWide Pro 552dw amb equips de 
la competència de la mateixa categoria. Han demostrat que els equips HP són més 
eficients amb uns marges de diferència força considerables. 

95% 55%

Minimitza la petjada de 
carboni fins a un 

Redueix fins a un 

73%
Estalvia fins a un

d’energia respecte a la
impressió làser.

els residus de consumibles
respecte a la impressió làser.



Total residus

Visualització del total de residus

MINIMITZA LES EMISSIONS DE CARBONI 

REDUCCIÓ DE RESIDUS 

Estudis independents realitzats per Buyers Laboratory LLC (BLI) han comparat els 
consums d’energia del equips de la sèrie HP PageWide Pro 552dw amb equips de 
la competència de la mateixa categoria. Han demostrat que els equips HP són més 
eficients amb uns marges de diferència força considerables. 

S’han tingut en compte el pes total dels cartutxos i embalatges dels 
consumibles necessaris per imprimir 150.000 pàgines. En el cas de HP el pes 
és de 4.67Kg (10.3 pounds)

Estudis independents realitzats per Buyers Laboratory LLC (BLI) han comparat els 
residus generats pels consumibles dels equips de la sèrie HP PageWide Pro 552dw 
amb equips de la competència de la mateixa categoria.  Han demostrat que els 
equips HP generen un volum de residus radicalment menor (fins a un 90% menys).



2.3 SEGURETAT

L’última generació de dispositius d’impressió HP son únics al mercat perquè ofereixen tres 
tecnologies dissenyades  per frustrar els atacants i recuperar-se de manera automàtica. 
Aquestes funcions activen un reinici en cas d’atac o anomalia. 

HP SURE START treballa amb segon pla quan els dispositius s’encenen, permeten la 
protecció del seu dispositiu d’impressió i la generació d’imatges davant els atacants. HP 
Sure Start valida l’entregirat del codi BIOS en cada cicle d’encès. Si es detecta una versió 
afectada, el dispositiu es reinicia amb una còpia original de la BIOS.

LLISTES BLANQUES garanteixen que només es carreguin en la memòria firmware 
HP FutureSmart autèntic, conegut, firmat digitalment i que no hagi estat manipulat. 
Si detecta una anomalia, el dispositiu es reinicia en un estat segur i sense connexió. A 
continuació envia un avis a IT per tornar a carregar el firmware.

LA DETECCIÓ D’INTRUSIONS EN TEMPS REAL D’EXECUCIÓ ajuda a protegir 
els dispositius quan estan amb funcionament i connectats a la xarxa, just quan es 
produeixen la majoria dels atacs. Aquesta funció comprova si existeixen anomalies 
durant les operacions  complexes de firmware i memòria. En cas d’intrusió el dispositiu 
es reiniciarà automàticament.



Tots els disc durs de HP són xifrats, garantit que una vegada es tregui de l’equip no podran 
accedir a la informació guardada . Actualment hi ha molts pocs fabricants que ho puguin oferir.

Comparativa de seguretat entre dispositius multifabricants: 



3 EQUIPS IMPRESSIÓ

LASERJET MONO E50145DN 
Rendiment incomparable

amb la seguretat més profunda.

Aconsegueix-la per 

11,00 €/mes* 
Finalitza   les teves tasques més ràpidament amb una  impressora que s'inicia   de  manera  
instantània  i  l'ajuda  estalviar  energia.  La  seguretat  del  dispositiu multinivell  l'ajuda  a  
protegir-se  contra  les  amenaces. Els  cartutxos  de  tòner  originals  HP  amb JetIntelligence  
amb  aquesta  impressora,  produeixen  més pàgines d'alta qualitat. 

* Lloguer mensual a 60 mesos.

(sense IVA)

0,0070€  per còpia en b/n



HP PAGEWIDE MANAGED P57750DW
Valor immillorable.

Velocitat sense precedents. 

Aconsegueix-la per 

18,00 €/mes* 
Les impressores i dispositius multifuncionals HP Managed estan optimitzats per a entorns  
gestionats.  Aquesta  cartera  de  productes,  ofereix  un  major  volum  de  pàgines  mensuals  
i  menys  intervencions,  a  més  pot  ajudar  a  reduir  els  costos d’impressió  i  còpia. 

(sense IVA)

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.

0,0085€  per còpia en b/n
0,0600€  per còpia en color



HP LASERJET COLOR E55040DW 
La velocitat i el color són la combinació 

perfecta per a la seva empresa. 

Aconsegueix-la per 

18,00 €/mes* 
Aquesta  impressora  de  consum  eficient  d’energia  i  els  cartutxos  originals  d’HP  amb 
JetIntelligence,  es  combinen  per  a  produir  documents  vibrants  de  qualitat professional 
quan els usuaris ho necessiten. 

(sense IVA)

*  Lloguer mensual a 60 mesos.

0,0085€  per còpia en b/n
0,0600€  per còpia en color



HP LASERJET MONO MFP E52645DN 
Velocitat sense precedents, la impressora multi 

funció més ràpida del seu model. 

Aconsegueix-la per 

25,00 €/mes* 
Les impressores i dispositius multifuncionals HP Managed estan optimitzats per a entorns  
gestionats.  Aquesta  cartera  de  productes,  ofereix  un  major  volum  de  pàgines  mensuals  
i  menys  intervencions,  a  més  pot  ajudar  a  reduir  els  costos d’impressió  i  còpia. 

(sense IVA)

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.

0,0070€  per còpia en b/n



HP LASERJET COLOR MFP E57540DN 
Estalviï energia i guanyi productivitat amb una 
impressora multifunció que brinda seguretat a 

dispositius multinivell.

Aconsegueix-la per 

35,00 €/mes* 
Ideal  per  a  empreses  grans  i mitjanes que necessiten una impressora color   multifunció  
segura, d’alta productivitat i consum eficient..  

(sense IVA)

0,0085€  per còpia en b/n
0,0600€  per còpia en color

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.



HP PAGEWIDE P77740Z A3 COLOR 
La millor de la seva categoria en seguretat

i gestió de flota. 

Aconsegueix-la per 

40,00 €/mes* 
Gestió del paper millorada: grandàries A3, entrada de més de 4.000 fulles, engrapat en  4  
cantonades   i   apilat   offset.  Pantalla  gràfica  tàctil  en  color  (MagicFrame)  de  8   polzades   
(20,32 cm). Diverses opcions d’acabat del paper disponibles 

(sense IVA)

0,0060€  per còpia en b/n
0,0550€  per còpia en color

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.



HP LASERJET MONO MFP E62655DN 
Imprimeix, escaneja, còpia i comparteix. 

Aconsegueix-la per 

40,00 €/mes* 
Si  HP  ja  tenia  en  la Laserjet  M630  un  dels  equips  multifunció  monocrom  més  potents  i   
competitius  del  mercat,  ara  l’ha  superat  amb  les  noves  HP  E62655  i E62665 

(sense IVA)

0,0060€  per còpia en b/n

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.



HP LASERJET A3 COLOR MFP E77825DN 
Una nova tecnologia que transforma per complet 

l’experiència de la còpia.

Aconsegueix-la per 

69,00 €/mes* 
Ideal  per  a  empreses  que  necessiten  seguretat,  alta  productivitat  i  eficiència  energètica  
en  una  impressora  multifuncional  en  color.  Aquest  equip  d’impressió ofereix  sens   dubte  
més  pàgines,  resultats  i  seguretat.  Imprimeix  amb  la  millor  tecnologia en color   de hp 

(sense IVA)

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.

0,0070€  per còpia en b/n
0,0600€  per còpia en color



HP  LASERJET  A3  COLOR  MFP  E87640DU   
Impressora  multi-funció  en  color  professional,  màxim  

temps  d’activitat i amb la màxima seguretat. 

Aconsegueix-la per 

89,00 €/mes* 
La pròxima generació de la impressió ha arribat. Gràcies al seu disseny simplificat, aquests  
equips   permeten  potenciar   la   seva  productivitat   reduint   al   mínim  les   interrupcions.  
A  més,  aquests equips permeten realitzar documents en color amb qualitat  professional.  
Finalment,  estan  equipats amb   la  millor  tecnologia a nivell de  seguretat del mercat. 

(sense IVA)

*  Lloguer mensual a 60 mesos.
* Inclou manteniment de l’escàner.

0,0050€  per còpia en b/n
0,0499€  per còpia en color



HP  LASERJET  A3  COLOR  MFP  E87640DU   

Telèfon  972 70 30 18
packton@fundaciomap.com
C/Dalí, 6. Polígon Els Pintors.

17500 Ripoll

SERVEIS INTEGRALS PER A L’OFICINA

Finançament a mida



LA FUNDACIÓ MAP

CLIENTS

Som una entitat socialment compromesa que 
treballa per oferir suports perquè les persones 
amb discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al 
Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per 
desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.

El centre especial de treball CETMAP ofereix una xarxa d’activitats productives i de serveis 
que harmonitza els valors socials, econòmics, comercials i ambientals, amb la generació de 
riquesa i la creació de llocs de treball en el territori. 

Telèfon  972 70 30 18
packton@fundaciomap.com
C/Dalí, 6. Polígon Els Pintors.

17500 Ripoll


