Oplossing

Betere beveiliging, hogere productiviteit
en correcte identificatie
HP Proximity-kaartlezers

Denkt u hier wel eens aan?
• Vertrouwelijke documenten beschermen door
prints alleen aan de juiste gebruiker vrij te
geven
• De veiligheid van netwerkprinters verbeteren
door makkelijke en correcte verificatie van
gebruikers
• Een groot aantal proximitykaarten
ondersteunen met één kaartlezer
• Voldoen aan de HIPAA-vereisten voor
aanmelding via kaartlezers

De oplossing in een
oogopslag

Brede, veelzijdige
ondersteuning

Bescherm de vertrouwelijke informatie in
uw bedrijf en regel de toegang tot printers
door gebruikers zich met hun bestaande
proximitykaarten te laten identificeren bij
printers en scanners. In het verleden waren
er zoveel verschillende proximitykaarten
op de markt dat verificatie via kaarten duur
en arbeidsintensief was. HP Proximitykaartlezers ondersteunen echter een groot
aantal kaarttypes met één lezer.

HP Proximity-kaartlezers ondersteunen
zowel HP apparaten als bepaalde niet-HP
apparaten en werken met veel verschillende
protocols. Ze communiceren met de host via
USB of Compact Flash (CF) via het MFP
24-protocol.

Hogere productiviteit

HP Common Proximity-kaartlezers zijn
dual-band kaartlezers die tegelijkertijd op
een frequentie van 125 kHz en van
13,56 MHz kunnen lezen. Ze lezen twee
verschillende kaartconfiguraties, inclusief
frequentie, kaarttype en dataformattering.

Aanmelding op de printer of MFP is
eenvoudig: houd een id-badge bij de lezer
om de gebruikersgegevens over te brengen.
HP Proximity-kaartlezers combineren
beveiliging met gemak voor eindgebruikers.

HP Universal Proximity-kaartlezers kunnen
het volume van de kaartpieper instellen en
vier verschillende kaartconfiguraties tegelijk
lezen. Gebruik het ingebouwde SIM-slot voor
extra kaarttypes.

Correcte authenticatie
Verbeter de nauwkeurigheid en de
doorbelastingsmogelijkheden met een
kaartlezer die geen fouten maakt bij
individuele identificatie op het apparaat.
Wanneer u HP Proximity-kaartlezers gebruikt
voor aanmelding, voldoet u aan de HIPAAvereisten in de gezondheidszorg.

HP HIP toetsaanslaglezers zijn ontworpen
voor gebruik in de hardware-integratiepocket
(HIP) op HP apparaten en zijn compatibel met
vrijwel ieder type badge ter wereld. Deze
kaartlezer met twee frequenties emuleert
een toetsenbord en voert de gegevens van
de werknemer in als toetsaanslagen
wanneer de badge over de lezer wordt
bewogen.
Gespecialiseerde proximity-kaartlezers
bieden ondersteuning voor specifieke
soorten kaarten. Raadpleeg de tabel op de
volgende pagina voor meer informatie.

Overzicht | HP Proximity kaartlezers

Bestelinformatie
Productnummer Productnaam

Ondersteunde kaarten

HP JetAdvantage Secure Print en Private Print
X3D03A

HP Universal USB Proximity-kaartlezer

HID Prox (125.000 Hz); MiFare 14443A en 15693 (13,56 MHz); HID iCLASS (13,56 MHz);
Serienummer kaart (CSN) (13,56 MHz)

B0D40A

HP Common CF Proximity-kaartlezer

Awid; Cardax UID; CASI-RUSCO (GE beveiliging en 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 (RDR-6E8x-compatibel); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID iClass CSN;
HID Prox; HiTag 1 en S Alternate; HiTag 1 & S (RDR- 6H8x-compatibel); HiTag 2 Alternate; HiTag 2 Primary
(RDR-6H8x-compatibel); Indala ASP 26-bits; ISO 15693A CSN; etag CSN (Secura Key); I-Code CSN (Philips,
NXP); my-d CSN (InÞ neon); Tag-It CSN (Texas Instruments); HID Prox (125.000 Hz); MiFare 14443A en
15693 (13,56 MHz); HID iCLASS (13,56 MHz); Serienummer kaart (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-bits; Keri NXT 26-bits; Pyramid (Farpointe
Data) NXT 26-bits; Keri UID (RDR-6K8x-compatibel); NexKey, Quadrakey, KeyMate, 2Smart Key
(Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key (Secura Key -02) (RDR-6Z8x-compatibel); ReadyKey PRO
UID; Rosslare; Russwin UID; SecuraKey -0

X3D03A

HP Universal USB Proximitykaartlezer

Y7C05A

HP HIP toetsaanslaglezer

Alle bovenstaande kaarten, plus Cepas, Nedap, Sony FeliCa (NFC Tag Type 3), Octopus (Hongkong),
Oyster (Londen en Canada), ISO 14443B CSN (NFC Tag type 1), NFC type 1 en 3 niet-Random CSN, MIFARE
(Improved Read Range), MIFARE Secure Sector, Cotag, GProx-II ID, ID Teck Alternate (128-bits), Isonas,
HiTag: Improved Read Range, 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-slot voor
toekomstige kaarttypes

Y7C07A

SIM voor HP HIP 2-lezers

iClass en Secure Sector

CE931A

HP iClass USB Proximity-kaartlezer

HID iClass (Secure Sector of CSN)

BOD38A

HP iClass CF Proximity-kaartlezer

HP Access Control

CE983A

HP Legic USB Proximity-kaartlezer

BOD39A

HP Legic CF Proximity-kaartlezer

HP Proximity-kaartlezers worden geleverd met
een USB-aansluiting voor simpele aansluiting
op nieuwere printers en MFP's of een CFaansluiting (serieel) voor ondersteuning van
oudere apparaten. Dankzij een flexibel ontwerp
en een gelede kabel kunnen alle HP Proximitykaartlezers overal op de printer worden
geplaatst. Bij HP apparaten met een HIP kan de
lezer in het apparaat worden geplaatst zodat hij
geen ruimte inneemt.
De X3D03A en Y7C05A lezers passen in het
nieuwe, kleinere HIP-slot en worden geleverd
met een adapter voor aansluiting in het
oorspronkelijke model HIP-slot.

Waarom HP?

Advant (Legic) (Secure Sector of CSN)

Reduceer uw kosten en verbeter de
infrastructuur van uw printers en scanners
Als u kiest voor een andere manier van printen,
zult u op een andere manier zakendoen.
Bespaar op de totale printkosten door te
investeren in oplossingen die tijd en geld
besparen.
Zorg dat u uw zakelijke IT-doelstellingen
realiseert
Haal alles uit uw printer- en scannerhardware met maatwerkoplossingen die aan
uw specifieke behoeften voldoen. Vertrouw
op technologie van HP en partners om zelfs
de meest complexe beveiligings-, workflowen documentbeheerproblemen aan te
pakken.

HP is een wereldwijd toonaangevend bedrijf
in printer- en scanner-oplossingen dat
technische expertise, betrouwbare producten
en krachtige oplossingen levert.

Kies uit een brede selectie hoogwaardige
oplossingen
Onze oplossingen zijn ontworpen om
vlekkeloos samen te werken met
beheertools.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated

Deel met collega's

Kom vandaag nog in actie
Als u HP oplossingen kiest, wordt u ondersteund
door specialisten in HP documentoplossingen.
Deze betrouwbare adviseurs zijn getraind om
u te helpen uw bedrijfsbehoeften te bepalen,
oplossingen te installeren waarmee uw bedrijf
efficiënter werkt en u continu te ondersteunen.
Neem contact op met uw lokale HP
documentoplossingenspecialist voor meer
informatie over HP Proximity-kaartlezers en
andere printer- en scanner-applicaties.

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

© Copyright 2012-2013, 2015-2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke
producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor
technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document.
4AA4-0467NLE, januari 2017, Rev. 4

