
باستخدام أجهزة قراءة بطاقات التقارب من 
دة بدعم بيانات اعتماد على األجهزة  HP المزوَّ

المحمولة—يمكنك ذلك.

ملخص الحل

ماذا لو اكن بإماكنك… 
هل تريد أن تساعد في حماية المستندات السرية عن طريق إتاحة مهام الطباعة للمستخدمين ذوي الصالحيات المناسبة فقط؟   •

هل تريد تحسين أمان الطابعات المتصلة بالشبكة عن طريق مصادقة المستخدم بشلك سهل ودقيق؟   •
•  هل تريد دعم مجموعة متنوعة من بطاقات التقارب والبطاقات الذكية وبيانات االعتماد الرقمية على األجهزة المحمولة باستخدام 

قارئ واحد؟
•  هل تريد االستفادة من المرونة وسهولة الوصول التي تقدمها بيانات اعتماد األجهزة المحمولة لسحب المطبوعات بأمان على 

طابعات HP العادية ومتعددة المهام؟
•  هل تريد تلبية متطلبات الخصوصية لقانون قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة )HIPAA( للوصول إلى سجالت 

المرضى؟

HP مصادقة بطاقات متعددة لطابعات
لن تعاني بعد اليوم من التعقيدات والتاكليف 

د على مستوى  العالية للتحكم في الوصول الموحَّ
المؤسسة. إذ يمكنك اآلن حماية المعلومات 

السرية وإدارة الوصول إلى أجهزة الطباعة 
والتصوير عن طريق تمكين مصادقة المستخدم 

من خالل بطاقات وشارات الوصول وبيانات 
االعتماد الرقمية على األجهزة المحمولة. فقد 

تم تزويد أجهزة قراءة البطاقات مزدوجة التردد 
من HP بتقنيات اتصال متعددة، فضاًل عن دعمها 

لمجموعة واسعة من بطاقات التقارب والبطاقات 
الذكية ذات الذاكرة اآلمنة وبيانات االعتماد الرقمية 
على األجهزة المحمولة المستخدمة لتحديد هوية 

الموظفين والشراكء. 

وقد ُصممت أجهزة قراءة بطاقات HP لتالئم 
 HP الحصري من )HIP( تجويف دمج األجهزة

لتركيبها بسالسة وبدون عناء في أجهزة الطباعة 
 A3 بما في ذلك طابعات ،HP المتصلة بالشبكة من

وA4 وطابعات التصميمات العريضة.

 ةزيمتم ةكبش ةيامح
 ةددعتمو ةيداعلا تاعباطلل

HP1 نم اًنامأ رثكألا ماهملا

طابعات HP العادية ومتعددة المهام هي 
أجهزة الطباعة األكثر أماًنا من HP.1 إذ يسهل 

على العمالء إغفال حقيقة أن هذه األجهزة 
المتصلة بالشبكة تعمل كنقاط وصول إلى 

شبكة المؤسسة. وكما هو الحال مع أي جهاز 
متصل بالشبكة، تحتاج المؤسسات إلى 

التحكم بكفاءة في األشخاص الذين يمتلكون 
حق الوصول الفعلي وفي طريقة وصولهم. 

 ،HP وباستخدام أجهزة قراءة بطاقات التقارب من
يمكن تأمين الطابعات العادية ومتعددة المهام 

بسهولة.

 HP تدعم أجهزة قراءة بطاقات
بطاقات التقارب والبطاقات 

الذكية وبيانات االعتماد الرقمية 
على األجهزة المحمولة. 

فأجهزة قراءة البطاقات هذه 
تمثل الواجهة األمامية للحلول 

المتاكملة التي تؤمن الوصول 
إلى األجهزة والبيانات عبر 
الشبكة من جميع األوجه.

ن  عزز األمان وحسِّ
اإلنتاجية من خالل 

مصادقة موحدة للطابعة 
عبر مؤسستك

أجهزة قراءة بطاقات التقارب والبطاقة 
الذكية وتقنية  ®Bluetooth منخفضة 
استهالك الطاقة )BLE(/أجهزة قراءة 

HP بطاقات االتصاالت قريبة المدى من
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مصادقة دقيقة على نحو شامل
ساعد في منع حدوث األخطاء التي قد تحدث 
ف على األفراد والهوية على مستوى  في التعرُّ
األجهزة وإدارة الوصول. فأجهزة قراءة بطاقات 

التقارب من HP هي الواجهة األمامية لحلول 
ن الوصول إلى األجهزة  متاكملة تماًما تؤمِّ

والبيانات عبر الشبكة من جميع األوجه. 
فهي تعمل على تعزيز الدقة والمساءلة 

وفًقا لسياسات الشركة وقوانين الخصوصية 
الحكومية، مثل قانون إخضاع التأمين الصحي 

لقابلية النقل والمحاسبة )HIPAA( والئحة حماية 
.)GDPR( البيانات العامة

التثبيت بسهولة عبر أسطول الطابعات
تالئم أجهزة قراءة بطاقات HP اإلدخال في 

تصميمين لتجويف دمج األجهزة على طابعات 
HP العادية ومتعددة المهام. فقد تم تكوين 

أجهزة قراءة البطاقات باستخدام األداة 
.HP المساعدة إلعداد أجهزة قراءة بطاقات

)X3D03A(  HP قارئ البطاقات العام من
يتميز قارئ البطاقات العام من HP بأنه مزدوج النطاق، فهو يدعم 

بروتوكول االتصال MFP24، كما أنه مصمم للتثبيت بسالسة في تجويف 
دمج األجهزة من HP. إذ يدعم قارئ البطاقات مجموعة واسعة من 

بطاقات التقارب )بتردد 125 /132 كيلوهرتز( ومجموعة هائلة من بيانات 
 .Seos® و SE® و HID ID االعتماد بتردد 13.56 ميجاهرتز، بما في ذلك

ويمكنك لقارئ البطاقات العام من HP قراءة ما يصل إلى أربعة إعدادات 
مختلفة من البطاقات في وقت واحد. لالطالع على التفاصيل، راجع ورقة 

2. HP X3D03A قارئ البطاقات

)4QL32A(  HP LEGIC أجهزة قراءة بطاقات
 ،HP تناسب أجهزة قراءة البطاقات القوية هذه تجويف دمج األجهزة من

كما أنها تدعم تقنيات بطاقات LEGIC بتردد 13.56 ميجاهرتز. فهي تدعم 
إماكنيات الذاكرة غير اآلمنة واآلمنة ألنواع بطاقات LEGIC األولية والفائقة، 

 HP كما تتميز بالتحكم في مستوى الصوت. كما يدعم قارئ بطاقات
LEGIC أيًضا قائمة طويلة من أنواع بطاقات 13.56 ميجاهرتز اإلضافية. 

3. HP LEGIC لالطالع على التفاصيل، راجع ورقة بيانات قارئ بطاقات

دعم واسع النطاق متعدد االستخدامات
تدعم أجهزة قراءة بطاقات التقارب من HP لكًا من أجهزة HP واألجهزة من شراكت أخرى غير HP. فهي 

تتواصل مع جهاز الطباعة ومجموعة متنوعة من التطبيقات البرمجية باستخدام البروتوكولين التاليين 
 لالتصال األساسي: HP MFP24 ومحااكة لوحة المفاتيح )ضغطة مفتاح(. إذ يدعم قارئ البطاقات 

 )HP HID Mobile Access® BLE MIFARE )35H11A بيانات االعتماد الرقمية على األجهزة المحمولة عن 
طريق تقنية Bluetooth منخفضة استهالك الطاقة )BLE( واالتصاالت قريبة المدى.

قارئ بطاقات بنظام الضغط على المفاتيح لتجويف دمج 
)Y7C05A(  HP األجهزة2 من

تم تصميم قارئ البطاقات مزدوج النطاق بنظام الضغط على المفاتيح 
ليناسب تجويف دمج األجهزة من HP.  إذ يمكن لقارئ البطاقات بنظام 
الضغط على المفاتيح لتجويف دمج األجهزة2 من HP قراءة أربعة أنواع 
مختلفة من البطاقات في وقت واحد، فهو يتوافق مع أجهزة الطابعات 

لدى العديد من الموزعين، فضاًل عن دعمه ألي تطبيق طباعة آمنة بطريقة 
السحب. كما يدعم قارئ البطاقات مجموعة واسعة من بطاقات التقارب 

)بتردد 125 /132 كيلوهرتز( ومجموعة هائلة من بيانات االعتماد بتردد 13.56 
ميجاهرتز، بما في ذلك HID ID وSE وSeos. لالطالع على التفاصيل، راجع 

4. HP Y7C07A ورقة قارئ البطاقات

)35H11A(  HP HID Mobile Access BLE MIFARE قارئ بطاقات
يدعم قارئ البطاقات HP HID Mobile Access BLE MIFARE لكًا من شارات 

الهوية وبيانات االعتماد الرقمية على األجهزة المحمولة. إذ يمكنه العمل 
مع مجموعة واسعة من بطاقات التقارب )بالتردد 125 /132 كيلوهرتز( 
والبطاقات الذكية بدون تالمس )بتردد 13.56 ميجا هرتز(، بما في ذلك 

 MIFARE اآلمنة ومجموعة بيانات اعتماد الذاكرة اآلمنة HID Seos بطاقات
التالية:  ®DESFire واللكاسيكية والخفيفة للغاية والفائقة. ويمكن استخدام 

 .Android™ و iOS على لكا نظامي التشغيل HID Mobile Access بيانات اعتماد
 HP HID Mobile لالطالع على التفاصيل، راجع ورقة بيانات قارئ بطاقات

5. Access BLE MIFARE

HP أجهزة قراءة بطاقات االتصاالت قريبة المدى من/)BLE( منخفضة استهالك الطاقة Bluetooth ملخص الحل | أجهزة قراءة بطاقات التقارب والبطاقة الذكية وتقنية

تحسين اإلنتاجية
يمكن للمستخدمين المعتمدين الوصول 

بأمان إلى الطابعات العادية ومتعددة المهام 
المتصلة بالشبكة عن طريق تمرير شارة 

الموظف الفعلية أو بيانات االعتماد الرقمية 
على جهاز محمول أمام القارئ. فليست 

هناك حاجة إلى أرقام تعريف شخصية أو 
لكمات مرور. ومع ذلك، فهي الطريقة األكثر 

الية لتقديم بيانات اعتماد  أماًنا وراحة وفعَّ
لمصادقة المستخدمين.
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مزيد من المعلومات 
hp.com/go/printsecurityالمشاركة مع الزمالء

معلومات الطلب

نة األكثر تطوًرا من HP في أجهزة HP Enterprise وHP Managed المزّودة بالبرنامج الثابت HP FutureSmart 4.5 أو األحدث. ويستند االدعاء إلى مراجعة HP لميزات األمان  1 تتوفر ميزات األمان المضمَّ
التي تم نشرها عام 2021 بشأن طابعات HP من نفس الفئة. إذ تقدم HP مجموعة من ميزات األمان الكتشاف الهجمات وإيقافها واإلصالح بعدها تلقائًيا من خالل إعادة التشغيل المدعومة باإلصالح 

 .hp.com/go/PrintersThatProtect :الخاصة بالمرونة اإللكترونية لألجهزة. لالطالع على قائمة بالمنتجات المتوافقة، ُيرجى زيارة NIST SP 800-193 الذاتي، وذلك بالتوافق مع إرشادات
2 http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf : HP X3D03A ورقة بيانات قارئ البطاقات العام
3 https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf: HP 4QL32A LEGIC ورقة بيانات قارئ البطاقات
4 http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf : Y7C05A طراز HP ورقة بيانات قارئ البطاقات بنظام الضغط على المفاتيح لتجويف دمج األجهزة2 من
5 https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW : 35H11A طراز HP HID Mobile Access BLE MIFARE ورقة بيانات قارئ بطاقات
تم اختبار الحلول التالية من قبل HP والتحقق من توافقها مع القارئ X3D03A: HP Access Control وHP Secure Print وGenius Bytes GeniusMFP وKofax SafeCom وLRS MFPsecure/Print for HP و 6

YSoft SafeQ. للحصول على إجابات عن استفسارات التوافق األخرى الخاصة بجهازي القراءة X3D03A وY7C05A، ُيرجى مراجعة موفري الحلول.

Copyright 2012-2013, 2015-2017, 2019, 2021 HP Development Company, L.P © . المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة 
بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك ضماًنا 

إضافًيا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال وردت في هذا المستند.

Android عالمة تجارية لشركة .Google, Inc. وBluetooth عالمة تجارية مملوكة لصاحبها وتستخدمها شركة  .HP Inc بموجب ترخيص.
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أنواع البطاقات المدعومة البروتوكول اسم المنتج رقم المنتج

 أنواع البطاقات بتردد 13.56 ميجاهرتز:
 HIDو FeliCa Liteو e-Tag CSNو CEPASو aptiQ CSN )MIFARE DESFire EV1( و aptiQ CSN )MIFARE( 
 ISO 15693Aو ISO 14443Bو ISO 14443A CSNو Identivو I-Code CSNو I Tag CSNو CSNو iCLASS

CSN وLEGIC CSN أولية وMIFARE Classic CSN وMIFARE DESFire CSN وMIFARE DESFire EV1 CSN و
 Oysterو my-d )Infineon( و MIFARE Ultralight CSNو MIFARE Plus )NXP( و MIFARE Plus )Encentuate( 

XceedIDو Topazو Tag-It )Texas Instruments( و SecuraKeyو

HP MFP24

ضغطة المفتاح

ضغطة المفتاح

HP قارئ البطاقات العام من

بطاقات بنظام الضغط على المفاتيح 
HP لتجويف دمج األجهزة2 من

 HP HID Mobile Access قارئ بطاقات
BLE MIFARE

6 X3D03A

6 Y7C05A

35H11A

أنواع البطاقات بتردد 125 /132 كيلوهرتز:

 EM 410xو Dimpna UIDو Digitagو Deister UIDو Cotagو CDVIو CASI-RUSCOو Cardax UIDو AWID
وEM 410x Alternate وEM 410x/Marin وEM 410x/Marin Alternate وGProx-II ID وGProx-II UID و

 IDTECKو HiTag 2 Alternateو HiTag 2و HiTag 1/S Alternateو HiTag 1/Sو HID Prox UIDو HID Prox
Indala/و Indala ECR Customو Indala ASP+ Customو Indala ASP Customو IDTECK Alternateو

 Keri 26-bitو ISONASو ioProx / Kantechو Indala/Motorola ASP UIDإصدار 26 بت و Motorola ASP
Keri NXT/Farpointe/إصدار 26 بت و Keri NXT/Farpointe/Pyramidإصدار 32 بت و Keri UIDو UID

Pyramid UID )إصدار 128 بت( وNedap وNexWatch/ Nexkey/Honeywell وParadox وRadio Key و
Urmetو Corbin Russwin UIDو Rosslareو ReadykeyPRO UID

:35H11A اإلماكنات اإلضافية للقارئ

دعم بيانات االعتماد المحمولة:
الوصول من األجهزة المحمولة إلى تجويف دمج األجهزة

أنواع الذاكرة اآلمنة/بطاقات الذاكرة بتردد 13.56 ميجاهرتز:
MIFARE Plus HID SE/Seosو MIFARE Ultralightو MIFARE Classicو EV2و MIFARE DESFire EV1

 LEGICفائقة و LEGIC أولية وذاكرة أمان LEGIC أنواع البطاقات بتردد 13.56 ميجاهرتز: ذاكرة أمان
 e-Tagو aptiQ CSN )MIFARE DESFire EV1( و aptiQ CSN )MIFARE( فاخرة و LEGIC CSNأولية و CSN

 ISO 14443Bو ISO 14443A CSNو I-Code CSNو I-tag CSN )IBM( و iCLASS CSNو HIDو FeliCaو CSN
وISO 15693A CSN وMIFARE Classic CSN وMIFARE DESFire CSN وMIFARE DESFire EV1 CSN و
 )Encentuate( MIFARE Plus وMIFARE Plus و)NXP( وMIFARE Ultralight CSN و )my-d )Infineon و

XceedIDو Tag-It )Texas Instruments( و SecuraKeyو Oyster

HP MFP24 HP LEGIC قارئ بطاقات 4QL32A

 أنواع البطاقات بتردد 13.56 ميجاهرتز: iCLASS ID وذاكرة آمنة من
Seosو SE نوع 

Y7C05Aو HP: X3D03A في أجهزة قراءة SIM تركيب

HP SIM لبطاقات HID iClass لتجويف 
دمج األجهزة2

Y7C05Aو X3D03A :أجهزة القراءة

Y7C07A

HP Ethernet 241 صندوق خارجي Y7C06A

تم تصميم طقم ملحقات قارئ بطاقات تجويف دمج األجهزة2 من HP طراز 8ZN00A الستخدامه 
في حالة عدم توفر تجويف لدمج األجهزة بالطابعة العادية أو متعددة المهام لتركيب القارئ، كما 

:HP أنه يدعم مجموعة اكملة من أجهزة قراءة بطاقات

 2FG93A4 وQL32Aو Y7C05Aو HP: X3D03A أجهزة قراءة بطاقات تجويف دمج األجهزة2 من
35H11Aو

طقم ملحقات لقارئ بطاقات تجويف 
HP دمج األجهزة2 من

8ZN00A

HP أجهزة قراءة بطاقات االتصاالت قريبة المدى من/)BLE( منخفضة استهالك الطاقة Bluetooth ملخص الحل | أجهزة قراءة بطاقات التقارب والبطاقة الذكية وتقنية
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