תקציר פתרונות

חזק את האבטחה ,שפר את הפרודוקטיביות
וקבל זיהוי מדויק
קוראי כרטיסי קירבה של HP

תמיכה מקיפה ורבגונית

סקירה מהירה של פתרון

קוראי כרטיסי קירבה של  HPתומכים בהתקני  HPוגם

עזור להגן על המידע הסודי של החברה שלך ולשלוט

פרוטוקולים רבים .הם מקיימים תקשורת עם המארח

בהתקני ההדמיה וההדפסה ,באמצעות כרטיסי

בהתקנים שאינם מתוצרת  ,HPומתוכננים לפעול עם
דרך  USBאו  (CF) Compact Flashבאמצעות

פרוטוקול .MFP 24

קוראי כרטיסי קירבה משותפים של  HPהם קוראי

כרטיסים בעלי תדר כפול ,המסוגלים לקרוא את תדרי
 125 kHzו 13.56 MHz-בו-זמנית .הם יכולים

לקרוא שתי תצורות כרטיס שונות ,כולל תדר ,סוג

כרטיס ועיצוב נתונים.

קוראי כרטיסי קירבה אוניברסליים של  HPיכולים

לקבוע את תצורת העוצמה של צפצוף הקורא ,ולקרוא
ארבע תצורות כרטיס שונות בו-זמנית .השתמש

בחריץ ה SIM-המובנה עבור סוגי כרטיסים נוספים.
קוראי הקשות  HIPשל  HPעוצבו עבור הכיס לשילוב

בגישה להדפסה על-ידי דרישה לאימות משתמשים
הקירבה הקיימים שלהם .בעבר ,המגוון הרחב של

כרטיסי קירבה שהיו קיימים בשוק הפך את התמיכה
באימות דרך כרטיסים ליקר ומסורבל .אולם קוראי

כרטיסי הקירבה של  HPמציעים תמיכה לתבניות
כרטיסים מרובות בקורא כרטיסים יחיד.

שיפור הפרודוקטיביות

פשוט התחבר למדפסת או למדפסת הרב-תכליתית
על-ידי הקשה על תג זיהוי כדי להעביר את

האישורים .קוראי כרטיסי הקירבה של  HPממזגים
אבטחה עם נוחות עבור משתמשי הקצה.

אימות מדויק

החומרה ) (HIPבהתקני  ,HPוהם תואמים כמעט לכל

שפר את הדיוק ואת הנשיאה באחריות באמצעות

הכפול מדמה מקלדת ,והופך את פרטי העובדים

בזיהוי אדם בהתקן .כאשר קוראי כרטיסי קירבה של

סוגי התגים בעולם .קורא כרטיסים זה בעל התדר

להקשות מקש כאשר התג מועבר על-פני הקורא.
קוראי כרטיסי קירבה מיוחדים מספקים תמיכה

לסוגים מיוחדים של כרטיסים .עיין בטבלה בעמוד

הבא לקבלת מידע נוסף.

קורא כרטיסים שנועד לצמצם את השגיאות הכרוכות
 HPמשמשים כקוראי התחברות ,הם אף עונים על
דרישות  HIPAAבתחום שירותי הבריאות.

מה אם יכולת...
• לסייע בהגנה על מסמכים סודיים על-ידי שחרור עבודות
ההדפסה אך ורק למשתמש הנכון?

• לשפר את אבטחת המדפסות המחוברות לרשת על-ידי
אימות פשוט ומדויק של משתמשים?

• לתמוך במגוון רחב של כרטיסי קירבה באמצעות קורא
כרטיסים משותף אחד?

• לעמוד בדרישות  HIPAAעבור קוראי התחברות?
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מידע על הזמנות
מספר מוצר

שם מוצר

סוגי כרטיס נתמכים

הדפסה מאובטחת והדפסה פרטית של HP JetAdvantage
X3D03A

קורא כרטיסי קירבה באמצעות  USBאוניברסלי
של HP

 (125 k Hz); MiFare 14443A HID Proxו;(13.56 MHz) (13.56 MHz); HID iCLASS 15693-

מספר סידורי של כרטיס )(13.56 MHz) (CSN

HP Access Control
D40AB0

קורא כרטיסי קירבה  CFמשותפים של HP

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
 RDR-6E8x); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID iClass CSN; HID Prox; HiTag 1 andםאות( 410x
 RDR-6H8x); Indala ASPםאות(  RDR- 6H8x); HiTag 2 Alternate; HiTag 2 Primaryםאות( S Alternate; HiTag 1 & S
26 Bit; ISO 15693A CSN; etag CSN (Secura Key); I-Code CSN (Philips, NXP); my-d CSN (InÞ neon); Tag-It CSN
רפסמ ;)-15693 (13.56 MHz); HID iCLASS (13.56 MHzו (Texas Instruments); HID Prox (125k Hz); MiFare 14443A
;) (CSN) (13.56 MHz); Indala ASP UID (Motorola); Indala ASP+ UID (Motorola); ioProx (Kantechסיטרכ לש ירודיס
Farpointe Data (Pyramid) NXT UID; Keri NXT UID; Pyramid (Farpointe Data) UID; Farpointe Data (Pyramid) NXT
 RDR-6K8x); NexKey, Quadrakey,םאות( 26 Bit; Keri NXT 26 Bit; Pyramid (Farpointe Data) NXT 26 Bit; Keri UID
;) RDR-6Z8xםאות( )KeyMate, 2Smart Key (Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key (Secura Key -02
ReadyKey PRO UID; Rosslare; Russwin UID; SecuraKey -0

X3D03A
Y7C05A

קורא כרטיסי קירבה באמצעות  USBאוניברסלי
של HP

קורא הקשות  HIPשל HP

כל סוגי הכרטיסים לעיל ) Octopus ,(NFC Tag Type 3) Sony FeliCa ,Nedap ,Cepas +הונג קונג() Oyster ,לונדון וקנדה(,
) MIFARE ,Random CSN-NFC Types 1 & 3 non ,(NFC Tag Type 1) ISO 14443B CSNטווח קריאה משופר(MIFARE ,
 128) teID Teck Alterna ,II ID-GProx ,Cotag ,Secure Sectorסיביות( :HiTag ,Isonas ,טווח קריאה משופר ,שווה ערך ל-
 ,(MIFARE DESFire CSN ,[NXP ,Philips] MIFARE CSN ,ISO15693 CSN ,ISO14443A CSN ,iClass CSN) x758-RDRשווה
ערך ל (HIP Prox ,iCLASS ID ,HID) RDR 608xxx-חריץ  SIMעבור סוגי כרטיסים עתידיים

Y7C07A

 SIMעבור  2קוראי  HIPשל HP

iClass and Secure Sector

CE931A

BOD38A

קורא כרטיסי קירבה באמצעות  USBשל HP iClass
קורא כרטיסי קירבה באמצעות  CFשל HP iClass

 Secure Sector) HID iClassאו (CSN

BOD39A

קורא כרטיסי קירבה באמצעות  USBשל
Legic HP

(Secure Sector or CSN) (Legic) Advant

CE983A

קורא כרטיסי קירבה באמצעות  CFשל HP Legic

התחל בעבודה כבר היום

בעת בחירת פתרונות  ,HPהסתמך על מומחי פתרונות
המסמכים של  .HPיועצים אמינים אלה הוכשרו כדי

לסייע לך להעריך את הצרכים העסקיים שלך ,להתקין

את הפתרונות שיכולים לשפר את יעילות הארגון שלך

ולספק תמיכה מתמשכת.

צור קשר עם המומחה לפתרונות מסמכים המקומי של
 HPלקבלת מידע נוסף אודות קוראי כרטיסי קירבה

של  HPואפליקציות הדמיה והדפסה נוספים.

קבל מידע נוסף

בקרת גישה של HP
hp.com/go/hpac

הדפסה פרטית של HP JetAdvantage
hpjetadvantage.com/ondemand

הדפסה מאובטחת של HP JetAdvantage
hp.com/go/jetadvantagesecureprint

הירשם לקבלת עדכונים
hp.com/go/getupdated

הפחת את העלויות ושפר את תשתית ההדמיה
וההדפסה שלך
שנה את האופן שבו אתה מנהל עסקים על-ידי שינוי
הדרך שבה אתה חושב על הדפסה .קצץ את עלויות

ההדפסה הכוללות על-ידי השקעה בפתרונות חוסכי
זמן וכסף.

עמוד ביעדי ה IT-העסקיים שלך
הגדל את התמורה של חומרת ההדמיה וההדפסה

באמצעות פתרונות המותאמים אישית למענה על
צרכים ספציפיים .תן אמון בטכנולוגיית HP

והשותפים שלה ,ואפשר להם לטפל אפילו בבעיות

המורכבות ביותר של האבטחה ,זרימת העבודה וניהול
המסמכים.

בחר מבין מגוון רחב של פתרונות מתקדמים
הפתרונות נועדו לפעול בצורה חלקה עם כלי ניהול.

קוראי כרטיסי קירבה של  HPזמינים עם חיבור  USBעבור
חיבור פשוט למדפסות ולהתקנים רב-תכליתיים חדשים

יותר ,או חיבור ) CFטורי( עבור תאימות להתקנים ישנים

יותר .עיצוב גמיש וכבל בעל מספר חלקים מאפשרים

להציב את קוראי כרטיסי הקירבה של  HPבכל מקום על

התקן ההדפסה .אם התקן  HPכולל  ,HIPניתן להציב את
הקורא בפנים כדי להעניק מראה חלק.

קורא  X3D03Aו Y7C05A-מתאים בגודלו לכיס HIP

החדש והקטן יותר ,וכולל מתאם להתאמה לכיס HIP
המקורי.

מדוע ?HP

 HPהיא החברה המובילה בעולם בפתרונות הדמיה

והדפסה ,ומספקת מומחיות טכנית לצד מוצרים
מהימנים ופתרונות רבי עוצמה.
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