ملخص الحل

وحسن اإلنتاجية من خالل
عزز األمان
ِّ
مصادقة موحدة للطابعة عبر مؤسستك
أجهزة قراءة بطاقات التقارب من HP

ماذا لو اكن بإماكنك…

• المساعدة في حماية المستندات السرية عن طريق إتاحة مهام الطباعة للمستخدمين ذوي الصالحيات
المناسبة فقط؟

• تحسين أمان الطابعات المتصلة بالشبكة عن طريق مصادقة المستخدم بشلك سهل دقيق؟
• دعم تشكيلة واسعة من البطاقات غير التالمسية باستخدام قارئ مشترك واحد؟

• استيفاء متطلبات قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة ( )HIPAAألجهزة قراءة تسجيل الدخول؟

باستخدام أجهزة قراءة بطاقات التقارب من  ،HPيمكنك.
مصادقة متعددة البطاقات للطباعة والتصوير
من HP

أجهزة قراءة بطاقات
التقارب من  HPهي
الواجهة األمامية
تماما
لحل متاكمل
ً
يتيح تأمين األجهزة
والبيانات عبر الشبكة
من جميع األوجه.

لن تعاني بعد اليوم من التعقيدات والتاكليف العالية
الموحد على مستوى المؤسسة.
للتحكم في الوصول
َّ
إذ يمكنك اآلن حماية المعلومات السرية وإدارة
الوصول إلى أجهزة الطباعة والتصوير عن طريق
تمكين مصادقة المستخدم من خالل شارات وبطاقات
الوصول .تحتوي أجهزة قراءة البطاقات من  HPعلى
بروتوكولين لالتصال إلى جانب دعم مجموعة
واسعة من بطاقات التقارب والبطاقات الذكية للذاكرة
للتعرف على هوية الموظفين
اآلمنة التي تستخدم
ُّ
والشراكء .فقد تم تصميمها للتركيب ببساطة وبدون
كبيرا في أجهزة الطباعة المتصلة
حيزا
أن تشغل
ً
ً
بالشبكة من  ،HPبما في ذلك الطابعات بمقاس  A3و
 A4وطابعات التصميمات العريضة.

أمان الشبكة للطابعات العادية ومتعددة المهام
1
أمانا من HP.
األكثر ً

طابعات  HPالعادية ومتعددة المهام هي أجهزة
أمانا من  HPعلى مستوى العالم 1.إذ
الطباعة األكثر ً
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 .وباستخدام أجهزة قراءة بطاقات
التقارب من ُ ،HPيتاح تأمين الطابعات العادية ومتعددة
المهام بسهولة.

مصادقة دقيقةعلى نحو شامل

ساعد في منع حدوث األخطاء التي قد تحدث في
التعرف على األفراد والهوية على مستوى األجهزة
ُّ
وإدارة الوصول .فأجهزة قراءة بطاقات التقارب من HP
يؤمن األجهزة
هي الواجهة األمامية لحل متاكمل
تماما ِّ
ً
والبيانات عبر الشبكة من جميع األوجه .فهي تعمل
وفقا لسياسات الشركة
على تعزيز الدقة والمساءلة ً
وقوانين الخصوصية الحكومية ،مثل قانون إخضاع
التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسبة ()HIPAA
والئحة حماية البيانات العامة (.)GDPR

تحسين اإلنتاجية

يمكن للمستخدمين المصرح لهم الوصول إلى
الطابعات العادية ومتعددة المهام المتصلة بالشبكة
بأمان عن تقريب شارة الموظف بسهولة .فليست هناك
حاجة إلى أرقام تعريف شخصية أو لكمات مرور .ومع
وفعالية لتقديم
ذلك ،فهي الطريقة األكثر ً
أمانا وراحة َّ
بيانات اعتماد لمصادقة المستخدمين.

التثبيت بسهولة عبر أسطول الطابعات

تالئم أجهزة قراءة بطاقات  HPاإلدخال في تصميمين
لتجويف دمج األجهزة ( )HIPعلى طابعات  HPالعادية
ومتعددة المهام .فقد تم تكوين أجهزة قراءة البطاقات
باستخدام أداة تكوين أجهزة قراءة بطاقات .HP
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دعم واسع النطاق متعدد
االستخدامات

تدعم أجهزة قراءة بطاقات
التقارب من  HPلكاً من أجهزة
 HPواألجهزة من شراكت أخرى
غير  .HPفهي تتواصل مع جهاز
الطباعة ومجموعة متنوعة من
التطبيقات البرمجية باستخدام
البروتوكولين التاليين لالتصال
األساسي HP MFP24 :ومحااكة
لوحة المفاتيح (ضغطة مفتاح).

أجهزة قراءة البطاقات العامة من HP
( .)X3D03Aتدعم أجهزة قراءة البطاقات
مزدوجة النطاق هذه بروتوكول
االتصال  ،HP MFP24فهي قادرة على
قراءة ترددات  125كيلوهرتز و13.56
ميجاهرتز في وقت واحد ،كما أنها
تتميز بمستوى صوت قابل للتعديل .إذ
يمكنها قراءة ما يصل إلى أربع تكوينات
بطاقات مختلفة في وقت واحد ودعم
جميع أنواع الشارات في جميع أنحاء
تقريبا .ويمكن استخدام فتحة
العالم
ً
المضمنة لدعم البطاقات الذكية
SIM
َّ
مؤمنة من نوع
ذات وحدات ذاكرة َّ
 iCLASS SEو .Seosفقد تم تصميم
خصيصا
قارئ البطاقات العامة من HP
ً
ليناسب أحدث تجويف لدمج األجهزة
من .HP

قارئ ضغطات مفاتيح لتجويف دمج
ُ .)Y7C05A( Hصممت
األجهزة 2من  P
أجهزة القراءة هذه لتناسب تجويف دمج
األجهزة من  ،HPفهي تدعم أربعة أنواع
من البطاقات في وقت واحد ،كما أنها
متوافقة مع جميع أنواع الشارات في
تقريبا .فأجهزة قراءة
جميع أنحاء العالم
ً
البطاقات مزدوجة التردد هذه تحاكي
لوحة المفاتيح ،إذ ترسل معلومات
الموظف على الفور في شلك ضغطات
على المفاتيح عند تمرير الشارة فوق
القارئ .ويمكن استخدامها في بيئة أجهزة
تقريبا أي
متعددة البائعين ،وستدعم
ً
تطبيق للطباعة اآلمنة بطريقة السحب.
مضمنة
وفضال عن ذلك تتوفر فتحة SIM
ً
َّ
تدعم البطاقات الذكية ذات وحدات ذاكرة
مؤمنة من نوع  iCLASS SEو.Seos
َّ

أجهزة قراءة بطاقات HP LEGIC
( .)4QL32Aتناسب أجهزة قراءة
البطاقات القوية هذه تجويف دمج
األجهزة من  ،HPكما أنها تدعم تقنيات
بطاقات  LEGICبتردد  13.56ميجاهرتز.
فهي تدعم إماكنيات الذاكرة غير
اآلمنة واآلمنة ألنواع بطاقات LEGIC
األولية والفائقة ،كما تتميز بالتحكم
في مستوى الصوت .كما تستخدم
بروتوكوالت االتصال  HP MFP24ويمكن
تكوينها لقراءة أنواع بطاقات متنوعة
إضافية بتردد  13.56ميجاهرتز.
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البروتوكول أنواع البطاقات المدعومة
أنواع البطاقات بتردد  13.56ميجاهرتز:

HP MFP24
قارئ بطاقات عامة من HP
ضغطة
لتجويف
قارئ ضغطات مفاتيح
 aptiQ CSN (MIFARE)و )aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1و CEPASو e-Tag CSNوFeliCa Lite
المفتاح
دمج األجهزة 2من HP
و HID iCLASSو CSNو I Tag CSNو I-Code CSNو Identivو 14443A CSN ISOو14443B ISO
و 15693A CSN ISOو LEGIC CSNأولية و MIFARE Classic CSNو MIFARE DESFire CSNوMIFARE
 CSN DESFire EV1و MIFARE Plus (Encentuate)و MIFARE Plus (NXP)و MIFARE Ultralight CSNو
 my-d (Infineon)و Oysterو SecuraKeyو Tag-It (Texas Instruments)و TopazوXceedID
أنواع البطاقات بتردد  125كيلوهرتز:
 AWIDو Cardax UIDو CASI-RUSCOو CDVIو Cotagو Deister UIDو Digitagو Dimpna UIDو410x EM
و 410x Alternate EMو 410x/Marin EMو 410x/Marin Alternate EMو GProx-II IDوGProx-II UID
و HID Proxو HID Prox UIDو S/1 HiTagو S Alternate/1 HiTagو 2 HiTagو Alternate 2 HiTagو
 IDTECKو IDTECK Alternateو Indala ASP Customو Indala ASP+ CustomوIndala ECR Custom
و Indala/Motorola ASPإصدار  26بت و Indala/Motorola ASP UIDو ioProx / KantechوISONAS
و bit UID-26 Keriو Keri UIDإصدار  32بت و Keri NXT/Farpointe/Pyramidإصدار  26بت وKeri
( NXT/Farpointe/Pyramid UIDإصدار  128بت) و Nedapو NexWatch/ Nexkey/Honeywellو
 Paradoxو Radio Keyو ReadykeyPRO UIDو Rosslareو Corbin Russwin UIDوUrmet

Y7C07A

 HP SIMلبطاقات HID iClass
لتجويف دمج األجهزة2
أجهزة القراءة X3D03A :و
Y7C05A

4QL32A

قارئ بطاقات HP LEGIC

Y7C06A

صندوق خارجي 241 HP Ethernet

أنواع البطاقات بتردد  13.56ميجاهرتز iCLASS ID :وذاكرة آمنة من نوع  SEوSeos
تركيب  SIMفي أجهزة قراءة  HP: X3D03AوY7C05A

HP MFP24

أنواع البطاقات بتردد  13.56ميجاهرتز :ذاكرة أمان  LEGICأولية وذاكرة أمان  LEGICفائقة و
 LEGIC CSNأولية و LEGIC CSNفاخرة و aptiQ CSN (MIFARE)وaptiQ CSN (MIFARE DESFire
 )EV1و e-Tag CSNو FeliCaو HIDو iCLASS CSNو I-tag CSN (IBM)و I-Code CSNو14443A ISO
 CSNو 14443B ISOو 15693A CSN ISOو MIFARE Classic CSNو MIFARE DESFire CSNوMIFARE
 CSN DESFire EV1و MIFARE Plus (Encentuate)و MIFARE Plusو( )NXPوMIFARE Ultralight CSN
و my-d (Infineon)و Oysterو SecuraKeyو Tag-It (Texas Instruments)وXceedID

تطورا من  HPفي أجهزة  HPمن فئة  Enterpriseو Managedالمدارة التي تتضمن البرنامج الثابت  FutureSmartإصدار  4.5أو األحدث التي تستند إلى ميزات
المضمنة األكثر
1 1تتوفر ميزات األمان
َّ
ً
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اإلصالح الذاتي .لالطالع على قائمة بالمنتجات المتوافقةُ ،يرجى زيارة.hp.com/go/PrintersThatProtect :

2 2تم اختبار الحلول التالية من قبل  HPوالتحقق من توافقها HP Access Control :و HP JetAdvantage Secure Printو Genius Bytes GeniusMFPو Kofax SafeComو LRS MFPsecure/Print for HPوYSoft
 .SafeQللحصول على استفسارات التوافق األخرى الخاصة بجهازي القراءة  X3D03Aوُ ،Y7C05Aيرجى مراجعة موفري الحلول.

معرفة المزيد
hp.com/go/printsecurity
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