Σύνοψη λύσης

Ενισχύστε την ασφάλεια, βελτιώστε
την παραγωγικότητα και λάβετε
ακριβείς πληροφορίες ταυτότητας
Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Proximity

Αν μπορούσατε να…
• Συμβάλλετε στην προστασία απόρρητων εγγράφων
αποστέλλοντας εργασίες εκτύπωσης μόνο στον
κατάλληλο χρήστη;

• Βελτιώσετε την ασφάλεια των εκτυπωτών δικτύου

ελέγχοντας την ταυτότητα των χρηστών εύκολα και
με ακρίβεια;

• Υποστηρίξετε ένα εύρος καρτών εγγύτητας με μία
κοινή συσκευή ανάγνωσης;

• Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του κανονισμού

HIPAA για τις συσκευές ανάγνωσης καρτών σύνδεσης;

Η λύση με μια ματιά
Συμβάλλετε στην προστασία των απόρρητων
πληροφοριών της επιχείρησής σας και ελέγξτε την
πρόσβαση στις εκτυπώσεις απαιτώντας από τους
χρήστες να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά
τους σε συσκευές απεικόνισης και εκτύπωσης
χρησιμοποιώντας τις κάρτες εγγύτητας που
διαθέτουν. Στο παρελθόν, το εύρος των καρτών
εγγύτητας που κυκλοφορούσαν στην αγορά
καθιστούσαν ακριβή και πολύπλοκη την υποστήριξη
του ελέγχου ταυτότητας μέσω καρτών. Ωστόσο,
οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Proximity,
παρέχουν υποστήριξη για πολλές μορφές καρτών σε
μία μόνο συσκευή ανάγνωσης καρτών.

Αύξηση παραγωγικότητας
Απλοποιήστε τη σύνδεση στον εκτυπωτή ή στον MFP
πληκτρολογώντας την ταυτότητα ID badge για να
μεταδοθούν τα διαπιστευτήρια. Οι συσκευές
ανάγνωσης καρτών HP Proximity συνδυάζουν την
ασφάλεια με την άνεση των τελικών χρηστών.

Ακριβής έλεγχος ταυτότητας
Ενισχύστε την ακρίβεια και την αξιοπιστία με μια
συσκευή ανάγνωσης καρτών σχεδιασμένη ώστε να
εξαλείφει τα σφάλματα που σχετίζονται με τον
προσωπικό έλεγχο ταυτότητας στη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιούνται ως συσκευές ανάγνωσης καρτών
σύνδεσης, οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Proximity
πληρούν ακόμη και τις απαιτήσεις του κανονισμού
HIPAA στον τομέα της υγείας.

Ευέλικτη υποστήριξη μεγάλου
εύρους
Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Proximity
υποστηρίζουν συσκευές της HP και τρίτων
κατασκευαστών και έχουν σχεδιαστεί ώστε να
λειτουργούν με πολλά πρωτόκολλα. Επικοινωνούν
με τον κεντρικό υπολογιστή μέσω USB ή Compact
Flash (CF) χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MFP 24.
Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Common
Proximity είναι συσκευές ανάγνωσης καρτών
dual-band, με δυνατότητα ανάγνωσης σε συχνότητες
125 kHz και 13,56 MHz ταυτόχρονα. Μπορούν να
διαβάσουν δύο διαφορετικές διαμορφώσεις καρτών,
συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας, του τύπου
κάρτας και της μορφοποίησης των δεδομένων.
Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Universal
Proximity έχουν δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
ήχου της συσκευής και μπορούν να διαβάσουν
τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις καρτών
ταυτόχρονα. Για επιπλέον τύπους καρτών,
χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη υποδοχή
κάρτας SIM.
Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP HIP Keystroke
έχουν σχεδιαστεί για την υποδοχή ενσωμάτωσης
υλικού (HIP) σε συσκευές HP και είναι συμβατές με
σχεδόν όλους τους τύπους ταυτοτήτων παγκοσμίως.
Η συσκευή ανάγνωσης καρτών δύο συχνοτήτων
διαθέτει προσομοίωση πληκτρολογίου και
πληκτρολογεί τις πληροφορίες των υπαλλήλων όταν
η ταυτότητα περάσει πάνω από τη συσκευή
ανάγνωσης καρτών.
Οι εξειδικευμένες συσκευές ανάγνωσης καρτών
εγγύτητας παρέχουν υποστήριξη για συγκεκριμένες
κατηγορίες καρτών. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
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Πληροφορίες παραγγελίας
Αρ. προϊόντος

Όνομα προϊόντος

Υποστηριζόμενοι τύποι καρτών

Ασφαλής εκτύπωση και Ιδιωτική εκτύπωση HP JetAdvantage
X3D03A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Universal USB
Proximity

HID Prox (125k Hz); MiFare 14443A και 15693 (13,56 MHz); HID iCLASS (13,56 MHz);
Card Serial Number (CSN) (13,56 MHz)

HP Access Control
B0D40A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Common CF
Proximity

Awid; Cardax UID; CASI-RUSCO (GE Security & UTC); Deister UID; ISO 14443A CSN; Advant CSN (Legic); DESFire
CSN; I-tag CSN (IBM); MiFare CSN (Philips, NXP); MiFare Ultralight CSN (Philips, NXP); DIGITAG; EM/Marin EM 410x
(συμβατότητα με RDR-6E8x); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID iClass CSN; HID Prox; HiTag 1 και S
Alternate; HiTag 1 & S (συμβατότητα με RDR- 6H8x); HiTag 2 Alternate; HiTag 2 Primary (συμβατότητα με RDR6H8x); Indala ASP 26 Bit; ISO 15693A CSN; etag CSN (Secura Key); I-Code CSN (Philips, NXP); my-d CSN (InÞ neon);
Tag-It CSN (Texas Instruments); HID Prox (125k Hz); MiFare 14443A και 15693 (13,56 MHz); HID iCLASS
(13,56 MHz); Card Serial Number (CSN) (13,56 MHz); Indala ASP UID (Motorola); Indala ASP+ UID (Motorola); ioProx
(Kantech); Farpointe Data (Pyramid) NXT UID; Keri NXT UID; Pyramid (Farpointe Data) UID; Farpointe Data
(Pyramid) NXT 26 Bit; Keri NXT 26 Bit; Pyramid (Farpointe Data) NXT 26 Bit; Keri UID (συμβατότητα με RDR-6K8x);
NexKey, Quadrakey, KeyMate, 2Smart Key (Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key (Secura Key -02)
(συμβατότητα με RDR-6Z8x); ReadyKey PRO UID; Rosslare; Russwin UID; SecuraKey -0

X3D03A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Universal USB
Proximity

Y7C05A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP HIP Keystroke

Όλοι οι παραπάνω τύποι καρτών+ Cepas, Nedap, Sony FeliCa (Ετικέτα NFC τύπου 3), Octopus (Hong Kong),
Oyster (London & Canada), ISO 14443B CSN (Ετικέτα NFC τύπου 1), NFC τύπου 1 & 3 μη τυχαίου CSN, MIFARE
(Βελτιωμένο εύρος ανάγνωσης), MIFARE Secure Sector, Cotag, GProx-II ID, ID Teck Alternate (128 bit), Isonas,
HiTag: Βελτιωμένο εύρος ανάγνωσης, υποδοχή κάρτας SIM για μελλοντικούς τύπους καρτών αντίστοιχη με
RDR-758x (iClass CSN, ISO14443A CSN, ISO15693 CSN, MIFARE CSN [Philips, NXP], MIFARE DESFire CSN),
αντίστοιχη με RDR 608xxx (HID, iCLASS ID, HIP Prox)

Y7C07A

SIM για συσκευές ανάγνωσης HP HIP 2

iClass και Secure Sector

CE931A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP iClass USB Proximity

HID iClass (Secure Sector ή CSN)

BOD38A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP iClass CF Proximity

CE983A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Legic USB Proximity

BOD39A

Συσκευή ανάγνωσης καρτών HP Legic CF Proximity

Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών HP Proximity
διατίθενται με σύνδεση USB για απλή σύνδεση σε
νεότερους εκτυπωτές και MFP ή σύνδεση CF
(σειριακή) για συμβατότητα με παλαιότερες
συσκευές. Η ευέλικτη σχεδίαση και το αρθρωτό
καλώδιο επιτρέπουν σε όλες τις συσκευές
ανάγνωσης καρτών HP Proximity να τοποθετούνται
σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευής εκτύπωσης.
Εάν η συσκευή HP διαθέτει υποδοχή ενσωμάτωσης
υλικού, μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή
ανάγνωσης στην υποδοχή για καλύτερη εμφάνιση.
Η συσκευή ανάγνωσης X3D03A και Y7C05A χωράει
στη νέα, μικρότερη pocket υποδοχή ενσωμάτωσης
υλικού και συνοδεύεται από προσαρμογέα ώστε να
χωράει στην αρχική pocket υποδοχή ενσωμάτωσης
υλικού.

Γιατί να επιλέξετε την HP;
Η HP κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις λύσεις
απεικόνισης και εκτύπωσης και προσφέρει τεχνική
εξειδίκευση παράλληλα με αξιόπιστα προϊόντα και
ισχυρές λύσεις.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
hp.com/go/getupdated

Advant (Legic) (Secure Sector ή CSN)

Μειώστε το κόστος και βελτιώστε την υποδομή
απεικόνισης και εκτύπωσης
Αλλάξτε τον τρόπο που εργάζεστε αλλάζοντας τον
τρόπο που σκέφτεστε σχετικά με τις εκτυπώσεις.
Περικόψτε το συνολικό κόστος εκτύπωσης
επενδύοντας σε λύσεις εξοικονόμησης χρόνου αλλά
και χρημάτων.
Επιτύχετε τους στόχους του τμήματος IT της
επιχείρησής σας
Αυξήστε την αξία του υλικού απεικόνισης και
εκτύπωσης που διαθέτετε χρησιμοποιώντας λύσεις
προσαρμοσμένες ώστε να ανταποκρίνονται σε
συγκεκριμένες ανάγκες. Εμπιστευτείτε την
τεχνολογία της HP και των συνεργατών της για να
χειριστείτε ακόμη και τα πιο σύνθετα προβλήματα
ασφάλειας, ροής εργασιών και διαχείρισης
εγγράφων.
Επιλέξτε από ένα μεγάλο εύρος κορυφαίων λύσεων
Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν
απρόσκοπτα με τα εργαλεία διαχείρισης.

Ξεκινήστε σήμερα
Επιλέγοντας λύσεις της HP, βασίζεστε στους ειδικούς
της ΗΡ για παροχή λύσεων για τα έγγραφά σας. Αυτοί
οι αξιόπιστοι σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί για να σας
βοηθούν να αξιολογείτε τις ανάγκες της επιχείρησής
σας, να εγκαθιστάτε τις λύσεις που μπορούν να
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του
οργανισμού σας και να παρέχουν συνεχή υποστήριξη.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό ειδικό λύσεων
εγγράφων HP για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις συσκευές ανάγνωσης HP Proximity και άλλες
εφαρμογές απεικόνισης και εκτύπωσης.

Μάθετε περισσότερα
HP Access Control
hp.com/go/hpac
HP JetAdvantage Private Print
hpjetadvantage.com/ondemand
HP JetAdvantage Secure Print
hp.com/go/jetadvantagesecureprint

Μοιραστείτε το με τους συναδέλφους

© Copyright 2012-2013, 2015-2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή
συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
4AA4-0467ELE, Ιανουάριος 2017, Αναθ. 4

