Megoldások összefoglalója

Erősítse meg a biztonságot, fokozza a
hatékonyságot, és szerezzen pontos
információkat
HP Proximity kártyaolvasók

Szeretné, ha...
• Meg tudná védeni bizalmas dokumentumait azáltal,
hogy a nyomtatási feladatok csak az illetékes
felhasználók számára válnak elérhetővé?

• Meg tudná erősíteni hálózati nyomtatói
biztonságát a felhasználók egyszerű és gyors
hitelesítésével?

• Egyetlen olvasóval sokféle közelségérzékelő
kártyát tudna használni?

• A bejelentkezést igénylő olvasók teljesítenék a
HIPAA követelményeit?

A megoldás áttekintése
Ha a felhasználók meglévő közelségérzékelő
kártyáikkal férhetnek hozzá a képalkotó és
nyomtatóeszközökhöz, vállalata bizalmas
információi nagyobb biztonságban maradnak,
és a nyomtatók használatát is hatékonyabban
tudja szabályozni. Korábban a közelségérzékelő
kártyák sokfélesége miatt a kártyákkal történő
hitelesítés költséges és bonyolult volt.
A HP Proximity kártyaolvasók révén azonban
egyetlen kártyaolvasó segítségével számtalan
kártyaformátum használható.

Megnövelt hatékonyság
Egyszerűbb bejelentkezés a nyomtató vagy az
MFP használatához: a belépő hozzáérintése is
elegendő a hitelesítő adatok továbbításához.
A HP Proximity kártyaolvasók a biztonságot és
a kényelmet ötvözik a végfelhasználók részére.

Pontos hitelesítés
Erősítse meg a biztonságot és az
elszámoltathatóságot egy olyan
kártyaolvasóval, amelynek használatával
elkerülhetők az egyéni azonosításból eredő
hibák az eszközöknél. Bejelentkezést igénylő
olvasóként történő alkalmazás esetén
a HP Proximity kártyaolvasók a HIPAA
követelményeit is teljesíteni tudják az
egészségügy területén.

Széles körű, sokoldalú
támogatás
A HP Proximity kártyaolvasók HP készülékekkel,
valamint egyes nem HP készülékekkel is
használhatók, és számos protokollal
együttműködnek. A kártyaolvasók USB vagy
Compact Flash (CF) segítségével, az MFP
24 protokoll használatával kommunikálnak
a gazdakiszolgálóval.
A HP Common Proximity kártyaolvasók
kétsávos-kártyaolvasók, amelyek egyidejűleg
125 kHz és 13,56 MHz frekvencia olvasására is
képesek. Két különböző kártyakonfiguráció
olvasására képesek, beleértve a frekvenciát,
a kártyatípust és az adatok formatálását.
A HP Universal Proximity kártyaolvasók
konfigurálni tudják az olvasó hangjelzőjének
hangerejét, és egyidejűleg négy különböző
kártyakonfiguráció olvasására képesek.
A beépített SIM-foglalat segítségével további
kártyatípusokat is használhat.
A HP HIP billentyűolvasókat a HP eszközök
hardverintegrációs rekeszéhez (HIP) fejlesztették
ki, és a világ szinte összes belépőjével
kompatibilisek. A kétfrekvenciás kártyaolvasó
szükségtelenné teszi a billentyűzetet, mivel
továbbítja az alkalmazott adatait, amikor a
belépőt elhúzzák az olvasó felett.
A speciális közelségérzékelő kártyaolvasó
speciális kártyatípusok használatát teszi
lehetővé. További információkért, kérjük,
tekintse meg a következő oldalon található
táblázatot.
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A rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Termék #

Terméknév

Támogatott kártyatípusok

HP JetAdvantage Secure Print és Private Print
X3D03A

HP Universal USB Proximity kártyaolvasó

HID Prox (125k Hz); MiFare 14443A és 15693 (13,56 MHz); HID CLASS 13,56 MHz
Kártya sorozatszáma (CSN) (13,56 MHz)

HP Access Control
B0D40A

HP Common CF Proximity kártyaolvasó

Awid; Cardax UID; CASI-RUSCO (GE Security és 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
(kompatibilis a következővel: RDR-6E8x); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID iClass CSN; HID Prox; HiTag
1 és S Alternate; HiTag 1 & S (kompatibilis a következővel: RDR- 6H8x); HiTag 2 Alternate; HiTag 2 Primary
(kompatibilis a következővel: RDR-6H8x); Indala ASP 26 Bit; ISO 15693A CSN; etag CSN (Secura Key); MiFare CSN
(Philips, NXP); my-d CSN (InÞ neon); Tag-It CSN (Texas Instruments); HID Prox (125k Hz); MiFare 14443A és 15693
(13,56 MHz); HID CLASS 13,56 MHz Kártya sorozatszáma (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 (Kompatibilis a
következővel: RDR-6K8x); NexKey, Quadrakey, KeyMate, 2Smart Key (Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key
(Secura Key -02) (Kompatibilis a következővel: RDR-6Z8x); ReadyKey PRO UID; Rosslare; Russwin UID; SecuraKey -0

X3D03A

HP Universal USB Proximity kártyaolvasó

A fenti kártyatípuspk mindegyike + Cepas, Nedap, Sony FeliCa (NFC Tag Type 3), Octopus (Hong Kong), Oyster
(London és Canada), ISO 14443B CSN (NFC Tag Type 1), NFC Types 1 & 3 non-Random CSN, MIFARE (jobb olvasási
tartomány), MIFARE Secure Sector, Cotag, GProx-II ID, ID Teck Alternate (128 bits), Isonas, HiTag: jobb olvasási
tartomány, RDR-758x Equivalent (iClass CSN, ISO14443A CSN, ISO15693 CSN, MIFARE CSN [Philips, NXP], MIFARE
DESFire CSN), RDR 608xxx Equivalent (HID, iCLASS ID, HIP Prox) SIM-foglalat a jövőbeni kártyatípusok számára

HP HIP billentyűparancs-olvasó
Y7C05A

Y7C07A

SIM HP HIP 2 olvasókhoz

iClass és Secure Sector

CE931A

HP iClass USB Proximity kártyaolvasó

HID iClass (Secure Sector vagy CSN)

BOD38A

HP iClass CF Proximity kártyaolvasó

CE983A

HP Legic USB Proximity kártyaolvasó

BOD39A

HP Legic CF Proximity kártyaolvasó

A HP Proximity kártyaolvasók újabb nyomtatókhoz
és MFP készülékekhez egyszerű kapcsolódást
lehetővé tevő USB-kapcsolattal, régebbi
eszközökhöz pedig CF (soros) kapcsolattal
egyaránt elérhetők. A rugalmas kialakításnak és a
tagolt kábelnek köszönhetően a HP Proximity
kártyaolvasók a nyomtatóeszköz bármely részére
ráhelyezhetők. Amennyiben a HP eszköz HIP
rekesszel rendelkezik, az olvasót az eszköz
belsejében is elhelyezheti a letisztultabb
megjelenés érdekében.
Az X3D03A és az Y7C05A olvasók mérete az új,
kisebb HIP rekeszhez igazodik, a mellékelt
adapter segítségével azonban az eredeti HIP
rekesszel is használhatók.

Miért a HP?
A HP piacvezető szerepet betöltő vállalat a
képalkotó és a nyomtatási megoldások területén,
amely műszaki szaktudását megbízható
termékekkel és sokoldalú megoldásokkal ötvözi.

Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated

Advant (Legic) (Secure Sector vagy CSN)

Csökkentse költségeit, és fejlessze képalkotási
és nyomtatási infrastruktúráját
Változtassa meg vállalata működését:
szemlélje új megközelítésben a nyomtatást!
Faragja le nyomtatási költségeit: sokoldalú
megoldásaink segítségével időt és pénzt
takaríthat meg.
Valósítsa meg informatikai célkitűzéseit
Az egyéni igényekhez illeszkedő
megoldásaink révén fokozhatja képalkotó
és nyomtatási hardvere értékeit. A HP
és partnerei által kínált technológia a
legösszetettebb biztonsági, munkamenettel
kapcsolatos vagy dokumentumkezelési
problémára is megoldást nyújt.
Első osztályú megoldások széles skálájából
választhat
A megoldások zökkenőmentesen
együttműködnek a felügyeleti eszközökkel.

Kezdje el még ma
HP megoldások igénybevétele esetén
mindig kérjen tanácsot a HP dokumentálási
megoldások szakértőjétől. A megbízható
tanácsadók segítséget nyújtanak üzleti igényei
értékeléséhez, a vállalata hatékonyságát
fokozó megoldások telepítéséhez, és
folyamatos támogatást biztosítanak.
Amennyiben további kérdései vannak a
HP Proximity kártyaolvasókkal, illetve egyéb
képalkotási és nyomtatási alkalmazással
kapcsolatban, kérjük, forduljon a HP
dokumentálási megoldások szakértőjéhez.

További információ
HP hozzáférés-vezérlés

hp.com/go/hpac

HP JetAdvantage Private Print

hpjetadvantage.com/ondemand

HP JetAdvantage Secure Print

hp.com/go/jetadvantagesecureprint

Megosztás a kollégákkal
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