Løsningsorientering

Forsterk sikkerheten, forbedre
produktiviteten og få nøyaktig
identifisering
HP-nærhetskortleser

Hva om du kunne …
• Beskytte konfidensielle dokumenter ved å frigi
utskriftsjobber bare til den riktige brukeren?
• Forbedre sikkerheten til nettverksskrivere ved
hjelp av enkel og nøyaktig autentisering av
brukere?
• Støtte et bredt utvalg av nærhetskort med én
felles leser?
• Møte HIPAA-kravene for påloggingslesere?

Kort om løsningen

Bred, allsidig støtte

Hjelp med å beskytte bedriftens konfidensielle
informasjon og kontroller tilgang til utskrifter
ved å kreve brukerautentisering ved
bildebehandlings- og utskriftsenheter ved
hjelp av brukernes eksisterende nærhetskort.
Tidligere gjorde det brede utvalget av
nærhetskort på markedet det dyrt og
vanskelig å støtte autentisering med kort.
Men HP-nærhetskortlesere tilbyr støtte for
flere kortformat i én enkel kortleser.

HP-nærhetskortlesere støtter både HP- og
utvalgte ikke-HP-enheter og de er utviklet
for å fungere med mange protokoller. De
kommuniserer til verten over USB eller
Compact Flash (CF) med MFP 24-protokollen.

Forbedre produktiviteten

Universelle HP-nærhetskortlesere kan
konfigurere leserens pipevolum og lese fire
forskjellige kortkonfigurasjoner samtidig.
Bruk det innebygde SIM-sporet for ekstra
korttyper.

Forenkle pålogging ved skriveren eller
MFP-en ved å tappe et ID-kort for
å overføre påloggingsinformasjon.
HP-nærhetskortlesere kombinerer sikkerhet
med bekvemmelighet for sluttbrukere.

Nøyaktig autentisering
Forbedre nøyaktigheten og ansvarstildelingen
med en kortleser som er designet for å
eliminere feil i forbindelse med individuell
identifikasjon ved enheten. Når de brukes som
påloggingslesere kan HP-nærhetskortlesere
til og med møte kravene til HIPAA innen
helsevesenet.

Vanlige HP-nærhetskortlesere er to-bånds
kortlesere som kan lese frekvensene 125
kHz og 13,56 MHz samtidig. De kan lese to
forskjellige kortkonfigurasjoner, inkludert
frekvens, korttype og dataformatering.

HP HIP-tastetrykklesere er designet for
Hardware Integration Pocket (HIP) på
HP-enheter og de er kompatible med nesten
alle korttyper over hele verden. Denne
to-frekvens kortleseren emulerer et tastatur
og oppgir tastetrykk med den ansattes
informasjon når kortet passeres over leseren.
Spesialiserte nærhetskortlesere støtter
spesifikke kortklasser. Se tabellen på neste
side for mer informasjon.
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Bestillingsinformasjon
Produktnummer

Produktnavn

Støttede korttyper

HP JetAdvantage Secure Print og Private Print
X3D03A

HP universal USB-nærhetskortleser

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

HP vanlig CF-nærhetskortleser

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 (RDR-6E8x-kompatibel); EM/Marin EM 410x Alternate; GProx-II UID; HID iClass CSN;
HID Prox; HiTag 1 og S Alternate; HiTag 1 & S (RDR- 6H8x-kompatibel); HiTag 2 Alternate; HiTag 2
Primary (RDR-6H8x-kompatibel); 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 og 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 UID; Keri NXT 26 Bit;
Pyramid (Farpointe Data) NXT 26 Bit; Keri UID (RDR-6K8x-kompatibel); NexKey, Quadrakey, KeyMate,
2Smart Key (Honeywell); Nexwatch (Honeywell); Radio Key (Secura Key -02) (RDR-6Z8x-kompatibel);
ReadyKey PRO UID; Rosslare; Russwin UID; SecuraKey -0

HP universal USB-nærhetskortleser

Alle korttypene ovenfor + Cepas, Nedap, Sony FeliCa (NFC Tag Type 3), Octopus (Hong Kong), Oyster
(London & Canada), ISO 14443B CSN (NFC Tag-type 1), NFC-typene 1 og 3 ikke-tilfeldig CSN, MIFARE
(forbedret leserekkevidde), MIFARE Secure Sector, Cotag, GProx-II ID, ID Teck Alternate (128 bits),
Isonas, HiTag: Forbedret leserekkevidde, RDR-758x Equivalent (iClass CSN, ISO14443A CSN, ISO15693
CSN, MIFARE CSN [Philips, NXP], MIFARE DESFire CSN), RDR 608xxx-tilsvarende (HID, iCLASS ID, HIP
Prox) SIM-spor for fremtidige korttyper

HP Access Control
B0D40A

X3D03A
Y7C05A

HP HIP-tastetrykkleser

Y7C07A

SIM for HP HIP 2-lesere

iClass og Secure Sector

CE931A

HP iClass USB-nærhetskortleser

HID iClass (Secure Sector eller CSN)

BOD38A

HP iClass CF-nærhetskortleser

CE983A

HP Legic USB-nærhetskortleser

BOD39A

HP Legic CF-nærhetskortleser

HP-nærhetskortlesere er tilgjengelige med
enten en USB-tilkobling for enkel tilkobling til
nyere skrivere og MFP-er eller en CF-tilkobling
(seriell) for kompatibilitet med eldre enheter.
Et fleksibelt design og en leddet kabel gjør at
HP-nærhetskortlesere kan plasseres hvor som
helst på utskriftsenheten. Hvis HP-enheten har
en HIP, kan du plassere leseren på innsiden for
et sømløst utseende.
X3D03A- og Y7C05A-leseren passer i den
nye, mindre HIP-lommen og kommer med
en adapter som passer i den originale
HIP-lommen.

Hvorfor HP?
HP er en global leder innen bildebehandlingsog utskriftsløsninger som tilbyr teknisk
ekspertise i kombinasjon med pålitelige
produkter og kraftige løsninger.

Få oppdateringer
hp.com/go/getupdated

Advant (Legic) (Secure Sector eller CSN)

Reduser kostnadene og forbedre
infrastrukturen for bildebehandling og
utskrift
Endre måten du utfører forretningsdriften
på ved å endre måte du tenker på utskrift.
Reduser de totale utskriftskostnadene ved å
investere i løsninger som sparer tid og penger.
Møt bedriftens IT-målsetninger
Utvid verdiskapningen til maskinvaren for
bildebehandling og utskrift ved å bruke
løsninger som er skreddersydde for å møte
spesifikke behov. La teknologien til HP
og deres partnere behandle selv de mest
komplekse problemene ved sikkerhet,
arbeidsflyt og dokumentbehandling.
Velg blant et bredt utvalg av førsteklasses
løsninger
Løsningene er designet for å fungere
sømløst med administrasjonsverktøy.

Kom i gang i dag
Når du velger HP-løsninger kan du stole på
HPs spesialister innen dokumentløsninger.
Disse betrodde rådgiverne har blitt opplært
for å hjelpe deg med vurderingen av dine
forretningsbehov, installere løsningene som
forbedrer organisasjonens effektivitet og gi
deg pågående støtte.
Ta kontakt med dine lokale HP-spesialister
innen dokumentløsninger angående HPnærhetskortlesere og andre løsninger for
bildebehandling og utskrift.

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

Del med kolleger
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