
A mobil hitelesítő adatokat támogató HP 
közelségérzékelő kártyaolvasókkal – mindez lehetséges.
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Mi lenne, ha… 
•  Meg tudná védeni bizalmas dokumentumait azáltal, hogy a nyomtatási feladatok csak az illetékes felhasználók számára válnának 

elérhetővé? 
• Meg tudná erősíteni hálózati nyomtatói biztonságát a felhasználók egyszerű és gyors hitelesítésével? 
•  A közelségérzékelős és intelligens kártyák széles körét, valamint a mobileszközökön lévő digitális hitelesítő adatait is támogató 

kártyaolvasót birtokolhatna?
•  Kihasználhatná a mobil hitelesítő adatok rugalmasságát és könnyű hozzáférhetőségét a dokumentumok biztonságos kiadásához a HP MFP 

készülékeken és nyomtatókon?
•  Megfelelhetne az 1996-os Health Insurance Portability and Accountability Act (egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási 

kötelezettségről szóló törvény) („HIPAA”) betegdokumentumok elérésével kapcsolatos adatvédelmi követelményeinek?

Többkártyás hitelesítés a HP 
nyomtatóihoz
Az egységes, egész vállalatra kiterjedő 
hozzáférés-felügyelet nem szükségszerűen 
kényelmetlen vagy drága. Mostantól 
belépőkártyákkal, azonosítókártyákkal és a 
mobileszközökön lévő hitelesítő adatokkal 
is végezheti a felhasználói azonosítást, 
így hatékonyan védheti meg a bizalmas 
információkat, és felügyelheti a nyomtató- és 
képalkotó eszközökhöz való hozzáférést. A 
HP kettős frekvenciájú kártyaolvasók többféle 
kommunikációs technológiát is használnak, 
így a közelségérzékelős kártyák, biztonságos 
memóriával ellátott intelligens kártyák és a 
mobileszközökön lévő digitális hitelesítő adatok 
széles skáláját támogatják az alkalmazottak és 
a partnerek azonosításához. 

A HP kártyaolvasókat úgy terveztük, hogy 
elférjen a HP exkluzív hardverintegrációs 

rekeszében (HIP) a HP hálózatba kapcsolt 
nyomtatóeszközeibe való egyszerű, feltűnés 
nélküli beszerelése érdekében – az A3, A4 és 
nagy formátumú nyomtatókat is beleértve.

Hálózati biztonság a HP 
legbiztonságosabb MFP 
készülékeihez és nyomtatóihoz1

A HP nyomtatók és MFP készülékek a HP 
legbiztonságosabb nyomtatási eszközei.1 Az 
ügyfelek azonban gyakran megfeledkeznek 
arról, hogy ezek a hálózathoz csatlakoztatott 
eszközök a vállalati hálózathoz is hozzáférést 
biztosítanak. Mint minden hálózati végpont 
esetében, a vállalatoknak itt is aktívan 
felügyelnie kell, hogy ki és hogyan rendelkezik 
fizikai hozzáféréssel. A HP közelségérzékelő 
kártyaolvasóival könnyedén gondoskodhat 
hálózathoz csatlakoztatott nyomtatói és MFP 
készülékei biztonságáról.

A HP kártyaolvasók a 
közelségérzékelős kártyákat, 
intelligens kártyákat és a 
mobileszközökön lévő digitális 
hitelesítő adatokat is támogatják. 
Ezek a kártyaolvasók az 
eszközökhöz és adatokhoz 
való hozzáférést teljes 
körűen, az egész hálózatra 
kiterjedően biztonságossá tevő, 
teljesen integrált megoldások 
előtérrendszerét képezik.

Teremtsen nagyobb 
biztonságot, és fokozza 
vállalata termelékenységét 
az egységes nyomtató-
hitelesítéssel!
A HP közelségérzékelő,  
az intelligens kártyákat és a  
Bluetooth® Low Energy (BLE)/ NFC 
funkciót támogató kártyaolvasók
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Pontos hitelesítés az elejétől a végéig
Segítenek elkerülni az egyéni, eszközszintű 
azonosítás és hozzáférés felügyelete során 
fellépő hibákat. A HP közelségérzékelő 
kártyaolvasók az eszközökhöz és 
adatokhoz való hozzáférést teljes 
körűen, az egész hálózatra kiterjedően 
biztonságossá tevő, teljesen integrált 
megoldások előtérrendszerét képezik. 
Jelentősen fokozzák a pontosságot és a 
megbízhatóságot, emellett megfelelnek 
a vállalati irányelveknek és a kormányzati 
adatvédelmi rendeleteknek, például az 
Egészségbiztosítás hordozhatóságáról és 
elszámolási kötelezettségéről szóló törvény 
(HIPAA) adatvédelmi szabályzatának, illetve 
az Általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR).

Egyszerű telepítés a  
nyomtatóflottán belül
A HP kártyaolvasók kétféle hardverintegrációs 
rekeszbe (HIP) is illeszkednek a HP 
nyomtatókon és MFP készülékeken. 
A kártyaolvasók konfigurálása a 
HP kártyaolvasó-konfigurációs 
segédprogramjával történik.

HP univerzális kártyaolvasó (X3D03A)
A HP univerzális kártyaolvasó egy kétsávos, az MFP24  
kommunikációs protokollt használó eszköz, amelyet a HP HIP-hez 
terveztünk. A kártyaolvasó a közelségérzékelős kártyák (125/132 
kHz-es) és a 13,56 MHz frekvenciájú hitelesítő adatok széles skáláját 
támogatja, köztük az HID ID, SE® és Seos® típusúakat is. A HP univerzális 
kártyaolvasója egyszerre akár négy különböző kártyakonfigurációt is 
képes leolvasni. A részletekért lásd: A HP X3D03A kártyaolvasó adatlapja.2

HP LEGIC kártyaolvasók (4QL32A)
A nagy teljesítményű kártyaolvasók illeszkednek a HP HIP-hez és 
támogatják az 13,56 MHz-es LEGIC kártyatechnológiákat. A nem 
biztonságos és a biztonságos memóriakapacitást egyaránt támogatják 
a LEGIC advant és prime kártyatípusoknál, és szabályozható hangerővel 
rendelkeznek. A HP LEGIC kártyaolvasó további 13,56 MHz-es 
kártyatípusok hosszú sorát is támogatja. A részletekért lásd: A HP LEGIC 
kártyaolvasó adatlapja.3

Széles körű, sokoldalú támogatás
A HP közelségérzékelő kártyaolvasók a HP készülékeit és egyes nem HP gyártmányú készülékeket 
is támogatnak. A következő két elsődleges kommunikációs protokoll segítségével kommunikálnak 
a nyomtatóeszközzel és számos szoftveres alkalmazással: HP MFP24 és billentyűzettel történő 
továbbítás (billentyűkód). A HP HID Mobile Access® BLE MIFARE kártyaolvasó (35H11A) támogatja a 
BLE vagy NFC funkciót használó mobileszközökön lévő digitális hitelesítő adatokat.

HP HIP2 billentyűkódos kártyaolvasó (Y7C05A)
Ezt a kétsávos, billentyűkódos kártyaolvasót a HP HIP-hez terveztük.   
A HP HIP2 billentyűkódos kártyaolvasója egyszerre akár négy különböző 
kártyakonfigurációt is képes leolvasni, több forgalmazótól származó 
nyomtatóhardverrel is kompatibilis, és szinte az összes biztonságos 
lehívásos nyomtatási szoftveralkalmazást támogatja. A kártyaolvasó a 
közelségérzékelős kártyák (125/132 kHz-es) és a 13,56 MHz frekvenciájú 
hitelesítő adatok széles skáláját támogatja, köztük az HID ID, SE és Seos 
típusúakat is. A részletekért lásd: A HP Y7C07A kártyaolvasó adatlapja.4

HP HID Mobile Access BLE MIFARE kártyaolvasó (35H11A)
A HP HID Mobile Access BLE MIFARE kártyaolvasó az azonosítókártyákat 
és a mobileszközökön lévő digitális hitelesítő adatokat is támogatja. 
A kártyaolvasó a közelségérzékelős kártyák (125/132 kHz-es) és az 
érintkezésmentes intelligens kártyák (13,56 MHz-es) széles skáláját 
támogatja, köztük az HID Seos típusúakat és a MIFARE biztonságos memóriát 
alkalmazó hitelesítő adatokat is: DESFire®, Classic, Ultralight és Plus. A HID 
Mobile Access hitelesítő adatok iOS és Android™ operációs rendszereken 
is használhatók. A részletekért lásd: A HP HID Mobile Access BLE MIFARE 
kártyaolvasó adatlapja.5
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Nagyobb hatékonyság
A hitelesített felhasználók biztonságosan 
férhetnek hozzá a hálózatba kapcsolt MFP 
készülékekhez és nyomtatókhoz – ehhez 
csupán fel kell mutatniuk az alkalmazotti 
kártyájukat vagy a mobileszközükön 
lévő digitális hitelesítő adataikat a 
kártyaolvasónál. Nincs szükség PIN-
kódra vagy jelszóra – a felhasználók 
személyazonosságának hitelesítése 
nem is lehetne ennél biztonságosabb, 
kényelmesebb és hatékonyabb.

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW


További információ 
hp.com/go/printsecurity Ossza meg kollégáival

A rendeléssel kapcsolatos tudnivalók

1 A HP legfejlettebb beépített biztonsági szolgáltatásai a 4.5-ös vagy újabb verziójú HP FutureSmart firmware-t futtató HP Enterprise és HP Managed készülékeken érhetők el. A HP 
által a kategóriába tartozó HP nyomtatók hivatalosan közzétett szolgáltatásaira vonatkozóan elvégzett 2021-es vizsgálat alapján. A HP a biztonsági funkciók azon együttesét kínálja, 
amelyek automatikusan észlelik és megállítják a támadásokat, majd az önjavító újraindítás során képesek az önálló helyreállításra az NIST SP 800-193-as, az eszközök kiberbiztonságára 
vonatkozó irányelveinek megfelelően. A kompatibilis termékek listája itt található: hp.com/go/PrintersThatProtect. 
2 A HP X3D03A univerzális kártyaolvasó adatlapja: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf
3 A HP 4QL32A LEGIC kártyaolvasó adatlapja:https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf
4 A HP Y7C05A HIP2 kártyaolvasó adatlapja: http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf
5 A HP 35H11A HID Mobile Access BLE MIFARE kártyaolvasó adatlapja: https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW
6 A HP tesztelte és igazolta a következő megoldásoknak az X3D03A kártyaolvasóval való kompatibilitását: HP Access Control, HP Secure Print, Genius Bytes GeniusMFP, Kofax SafeCom,  
LRS MFPsecure/Print for HP, YSoft SafeQ. Az X3D03A és Y7C05A olvasók kompatibilitásával kapcsolatos egyéb kérdésekkel, kérjük, forduljon a megoldás szolgáltatójához.
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Termékszám Terméknév Protokoll Támogatott kártyatípus

X3D03A6

Y7C05A6

35H11A

HP univerzális kártyaolvasó

HP HIP2 billentyűkódos kártyaolvasó

HP HID Mobile Access BLE MIFARE kártyaolvasó

HP MFP24
 
Billentyűkód
 
Billentyűkód

13,56 MHz-es kártyatípusok: 

aptiQ CSN (MIFARE), aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1), CEPAS, e-Tag CSN, 
FeliCa Lite, HID iCLASS, CSN, I Tag CSN, I-Code CSN, Identiv, ISO 14443A 
CSN, ISO 14443B, ISO 15693A CSN, LEGIC advant CSN, MIFARE Classic CSN, 
MIFARE DESFire CSN, MIFARE DESFire EV1 CSN, MIFARE Plus (Encentuate), 
MIFARE Plus (NXP), MIFARE Ultralight CSN, my-d (Infineon), Oyster, 
SecuraKey, Tag-It (Texas Instruments), Topaz, XceedID

125/132 kHz-es kártyatípusok:

AWID, Cardax UID, CASI-RUSCO, CDVI, Cotag, Deister UID, Digitag, Dimpna 
UID, EM 410x, EM 410x Alternate, EM 410x/Marin, EM 410x/Marin Alternate, 
GProx-II ID, GProx-II UID, HID Prox, HID Prox UID, HiTag 1/S, HiTag 1/S 
Alternate, HiTag 2, HiTag 2 Alternate, IDTECK, IDTECK Alternate, Indala 
ASP Custom, Indala ASP+ Custom, Indala ECR Custom, Indala/Motorola 
ASP 26 Bit, Indala/Motorola ASP UID, ioProx/Kantech, ISONAS, Keri 26-bit 
UID, Keri 32-bit UID, Keri NXT/Farpointe/Pyramid 26 Bit, Keri NXT/Farpointe/
Pyramid UID (128 bit), Nedap, NexWatch/Nexkey/Honeywell, Paradox, Radio 
Key, ReadykeyPRO UID, Rosslare, Corbin Russwin UID, Urmet

A 35H11A további kártyaolvasási képességei:

A mobil hitelesítő adatok támogatása:
HID Mobile Access

13,56 MHz-es biztonságos memória-/intelligenskártya-típusok:
MIFARE DESFire EV1, EV2, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus 
HID SE/Seos

4QL32A HP LEGIC kártyaolvasó HP MFP24 13,56 MHz-es kártyatípusok: LEGIC advant Secure Memory, LEGIC prime 
Secure Memory, LEGIC advant CSN, LEGIC prime CSN, aptiQ CSN (MIFARE), 
aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1), e-Tag CSN, FeliCa, HID, iCLASS CSN, 
I-tag CSN (IBM), I-Code CSN, ISO 14443A CSN, ISO 14443B, ISO 15693A 
CSN, MIFARE Classic CSN, MIFARE DESFire CSN, MIFARE DESFire EV1 CSN, 
MIFARE Plus (Encentuate), MIFARE Plus, (NXP), MIFARE Ultralight CSN, my-d 
(Infineon), Oyster, SecuraKey, Tag-It (Texas Instruments), XceedID

Y7C07A HP SIM HID iClass HIP2 olvasóhoz
Olvasók: X3D03A, Y7C05A

13,56 MHz-es kártyatípusok: iCLASS ID, SE és Seos biztonságos memória
A SIM a következő HP olvasókkal működik: X3D03A, Y7C05A

Y7C06A HP Ethernet 241 külső doboz

8ZN00A Tartozékkészlet HP HIP2 kártyaolvasóhoz A 8ZN00A HP HIP2 kártyaolvasóhoz készült tartozékkészletet arra 
terveztük, hogy használni lehessen abban az esetben, ha a nyomtatón vagy 
MFP készüléken nem érhető el a hardverintegrációs rekesz a kártyaolvasó 
beépítéséhez. A HP kártyaolvasók teljes portfólióját támogatja:

HP HIP2 kártyaolvasók: X3D03A, Y7C05A, 4QL32A, 2FG93A, 35H11A
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