תקציר פתרון

שפר את האבטחה והגבר
את הפרודוקטיביות
באמצעות אימות מדפסות
אחיד בארגון שלך

קוראי כרטיסי קרבה של  ,HPכרטיסים
חכמים ,וכרטיסים תומכי ®Bluetooth
Low Energy (BLE)NFC/

מה אם יכולת…

• לסייע בהגנה על מסמכים סודיים על-ידי שחרור עבודות הדפסה אך ורק למשתמש הנכון?
• לשפר את אבטחת המדפסות המחוברות לרשת על-ידי אימות פשוט ומדויק של המשתמשים?
• לתמוך במגוון רחב של כרטיסי קרבה ,כרטיסים חכמים ואישורים דיגיטליים בהתקנים ניידים עם קורא יחיד?
• לנצל את הגמישות והנגישות של האישורים הניידים לשחרור הדפסות מאובטח במדפסות הרגילות והמשולבות של ?HP
•	לעמוד בדרישות הפרטיות של החוק האמריקאי לניידות ואחריות בביטוחי הבריאות ( )HIPAAלגבי גישה לרשומות מטופלים?

עם קוראי כרטיסי הקירבה של  HPהכוללים תמיכה
באישורים ניידים – אתה יכול.
אישור למגוון כרטיסים עבור מדפסות HP

בקרת גישה מאוחדת בכל רחבי הארגון לא צריכה יותר
להיות מסורבלת או יקרה .כעת באפשרותך להגן על
מידע סודי ולנהל גישה להתקני הדפסה והדמיה על ידי
הפעלת אימות משתמשים באמצעות כרטיסים ,תגי גישה
ואישורים דיגיטליים בהתקנים ניידים .קוראי הכרטיסים
בתדר כפול של  HPמשלבים שורה של טכנולוגיות
תקשורת ותומכים במגוון רחב של כרטיסי קרבה,
כרטיסים חכמים עם זיכרון מאובטח ואישורים דיגיטליים
במכשירים ניידים המשמשים לזיהוי עובדים ושותפים.

תוספדמה רובע תשר תחטבא
תוחטבואמה תובלושמהו תוליגרה
 HP.1לש רתויב

המדפסות הרגילות והמשולבות של  HPהן התקני
ההדפסה המאובטחים ביותר של HP 1,אך קל
ללקוחות לשכוח שהתקנים אלה המחוברים לרשת
הם גם נקודות גישה לרשת הארגונית .בדומה לכל
נקודת קצה ברשת ,ארגונים צריכים לשלוט באופן
פעיל ברשימת האנשים שיש להם גישה פיזית
ובאופן הגישה שלהם .עם קוראי כרטיסי הקירבה
של  ,HPקל לאבטח מדפסות רגילות או משולבות
קוראי הכרטיסים של  HPנועדו להתאים לכיס שילוב
החומרה ( )HIPהבלעדי של  HPלהתקנה פשוטה ומוצנעת ברשת.
בהתקני הדפסה מחוברים לרשת של  ,HPכולל מדפסות
A3 A4 ,ומדפסות בפורמט רחב.

קוראי הכרטיסים של  HPתומכים
בכרטיסי קרבה ,כרטיסים חכמים

ואישורים דיגיטליים בהתקנים

ניידים .קוראי כרטיסים אלה מובילים

פתרונות משולבים במלואם,

המאבטחים את הגישה להתקנים

ונתונים ברחבי הרשת ,מקצה לקצה.
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אימות מדויק ,מקצה-לקצה

עזור למנוע שגיאות שעשויות להתרחש בעת ניהול
גישה על בסיס זיהוי אישי ברמת ההתקן .קוראי
כרטיסי הקירבה של  HPמובילים פתרונות משולבים
במלואם ,המאבטחים את הגישה להתקנים ונתונים
ברחבי הרשת ,מקצה לקצה .הם משפרים את הדיוק
והמהימנות בהתאם למדיניות החברה ולתקנות
פרטיות ממשלתיות כמו  HIPAAוהתקנה הכללית
להגנה על מידע (.)GDPR

פרודוקטיביות מוגברת

משתמשים מורשים יכולים לגשת באופן
מאובטח למדפסות רגילות ומשולבות
המחוברות לרשת פשוט על ידי העברת תג
העובד הפיזי או האישור הדיגיטלי במכשיר
הנייד שלהם מעל הקורא .כיוון שאין דרישה
לקוד  PINאו לסיסמה ,זוהי הדרך המאובטחת,
הנוחה והיעילה ביותר להציג את אישורי
המשתמש לצורך אימות.

התקנה קלה בכל מערך המדפסות

קוראי הכרטיסים של  HPמשתלבים בשני עיצובים
של הכיס לשילוב חומרה במדפסות הרגילות או
המשולבות של  .HPתצורת קוראי הכרטיסים מוגדרת
באמצעות תוכנית השירות HP Card Reader
.Configuration Utility

תמיכה מקיפה ומגוונת

קוראי כרטיסי הקירבה של  HPתומכים בהתקנים של  HPובהתקנים נבחרים שאינם של  .HPהם מתקשרים עם התקן
ההדפסה ועם מגוון יישומי תוכנה באמצעות שני פרוטוקולי תקשורת עיקריים HP MFP24 :ודימוי מקלדת (הקשות).
 )35H11A( Hתומך באישורים דיגיטליים בהתקנים ניידים
קורא הכרטיסים  P HID Mobile Access® BLE MIFARE
באמצעות  BLEו.NFC-

קורא כרטיסים אוניברסלי של HP ()X3D03A

קורא כרטיסים HP HIP2 Keystroke ()Y7C05A

קורא הכרטיסים האוניברסלי של  HPעם פס כפול ,כולל את פרוטוקול
התקשורת  MFP24ומיועד לכיס לשילוב החומרה של  .HPקורא הכרטיסים
תומך במגוון רחב של כרטיסי קרבה (125 132/קילו-הרץ) וברשימה מרשימה
של אישורים בתדר  13.56מגה-הרץ כולל HID ID SE®,ו .Seos®-קורא
הכרטיסים האוניברסלי של  HPמסוגל לקרוא עד ארבע תצורות שונות של
כרטיסים במקביל .לפרטים נוספים ,עיין בגיליון הנתונים של קורא הכרטיסים
2
 X3D03Aשל HP.

קורא הקשות זה עם פס כפול מיועד לכיס לשילוב החומרה של  .HPקורא
הכרטיסים  HIP2 Keystrokeשל  HPמסוגל לקרוא עד ארבעה סוגי כרטיסים
שונים במקביל ,תואם לחומרת מדפסות של ספקים שונים ,ותומך כמעט בכל
יישום תוכנה מאובטח למשיכת הדפסה .קורא הכרטיסים תומך במגוון רחב
של כרטיסי קרבה (125 132/קילו-הרץ) וברשימה מרשימה של אישורים בתדר
 13.56מגה-הרץ כולל HID ID SE ,ו .Seos-לפרטים נוספים ,עיין בגיליון
4
הנתונים של קורא הכרטיסים  Y7C07Aשל HP.

קוראי כרטיסים HP LEGIC ()4QL32A

)35H11A( H
קורא כרטיסים  P HID Mobile Access BLE MIFARE

קוראי כרטיסים רבי עוצמה אלה מתאימים לכיס לשילוב החומרה של ,HP
ותומכים בטכנולוגיות של כרטיסי  LEGICשל  13.56מגה-הרץ .הם תומכים
ביכולות זיכרון מאובטחות ושאינן מאובטחות עבור כרטיסי  LEGICמסוג
 advantו ,prime-ומאפשרים בקרת כמות שניתנת להתאמה .קורא הכרטיסים
 LEGICשל  HPתומך גם ברשימה ארוכה של סוגי כרטיסים נוספים בתדר
 13.56מגה-הרץ .לפרטים נוספים ,עיין בגיליון הנתונים של קורא הכרטיסים
3
 LEGICשל HP.
2

קורא הכרטיסים רב-העוצמה  HP HID Mobile Access BLE MIFAREתומך
בתגי זיהוי ובאישורים דיגיטליים בהתקן נייד .קורא הכרטיסים פועל עם שורה
ארוכה של כרטיסי קרבה (125 132/קילו-הרץ) וכרטיסים חכמים ללא מגע
( 13.56מגה-הרץ) ,כולל כרטיסי  HID Seosמאובטחים ומשפחת אישורי
הזיכרון המאובטחים שלMIFARE: DESFire®Classic , Ultralight ,ו .Plus-ניתן
להשתמש באישורי  HID Mobile Accessבמערכות ההפעלה  iOSו.Android™-
לפרטים נוספים ,עיין בגיליון הנתונים של קורא הכרטיסים HID Mobile Access
5
 BLE MIFAREשל HP.
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מידע על הזמנות
סוג כרטיס נתמך
:הרץ- מגה13.56 סוגי כרטיסים של

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

פרוטוקול

שם מוצר

מספר מוצר
X3D03A

HP MFP24

HP קורא כרטיסים אוניברסלי של

Keystroke

HP HIP2 קורא הקשות

Keystroke

HP HID Mobile קורא כרטיסים
Access BLE MIFARE

35H11A

HP MFP24

HP LEGIC קורא כרטיסים

4QL32A

HIP2  עבורHID iClass  עבורHP SIM
Y7C05A ,X3D03A :קוראים

Y7C07A

קופסה חיצונית של
HP Ethernet 241

Y7C06A

ערכת אביזרים לקורא כרטיסים
HP HIP2

8ZN00A

6

Y7C05A

6

:הרץ- קילו132/125 סוגי כרטיסים של

,EM 410x ,Dimpna UID ,Digitag ,Deister UID ,CDVI, Cotag ,CASI-RUSCO ,Cardax UID ,AWID
,GProx-II UID ,GProx-II ID ,EM 410x/Marin Alternate ,EM 410x/Marin ,EM 410x Alternate
,IDTECK ,HiTag 2 Alternate ,HiTag 2 ,HiTag 1/S Alternate ,HiTag 1/S ,HID Prox UID ,HID Prox
Indala/ ,Indala ECR Custom ,Indala ASP+ Custom ,Indala ASP Custom ,IDTECK Alternate
Keri 26-bit ,ISONAS ,ioProx / Kantech ,Indala/Motorola ASP UID ,Motorola ASP 26 Bit
Keri NXT/Farpointe/Pyramid UID ,Keri NXT/Farpointe/Pyramid 26 Bit ,Keri 32-bit UID ,UID
,ReadykeyPRO UID ,Paradox, Radio Key ,Nedap, NexWatch/ Nexkey/Honeywell ,(128 bit)
Urmet ,Corbin Russwin UID ,Rosslare
:35H11A יכולות קריאה נוספות של
:תמיכה באישורים ניידים
HID Mobile Access

:הרץ- מגה13.56 כרטיסים חכמים של/סוגי זיכרון מאובטח
MIFARE Plus HID SE/Seos ,MIFARE Ultralight ,MIFARE Classic ,EV2 ,MIFARE DESFire EV1
LEGIC ,LEGIC prime  זיכרון מאובטח,LEGIC advant  זיכרון מאובטח:הרץ- מגה13.56 סוגי כרטיסים של
e-Tag ,aptiQ CSN (MIFARE DESFire EV1),aptiQ CSN (MIFARE),LEGIC prime CSN ,advant CSN
,ISO 14443B ,I-Code CSN, ISO 14443A CSN ,I-tag CSN (IBM),iCLASS CSN ,HID ,CSN, FeliCa
,MIFARE DESFire EV1 CSN ,MIFARE DESFire CSN ,MIFARE Classic CSN ,ISO 15693A CSN
,my-d (Infineon),MIFARE Ultralight CSN ,(NXP),MIFARE Plus ,MIFARE Plus (Encentuate)
XceedID ,Tag-It (Texas Instruments),SecuraKey ,Oyster
Seos  וזיכרון מאובטחSE ,iCLASS ID :הרץ- מגה13.56 סוגי כרטיסים של
Y7C05A ,HP: X3D03A  בקוראיSIM התקנות

 נועדה לשימוש כאשר כיס שילוב החומרה אינו זמין8ZN00A HP HIP2 ערכת האביזרים לקורא הכרטיסים
:HP  והיא תומכת בהיצע המלא של קוראי הכרטיסים של,להתקנת קורא במדפסת הרגילה או המשולבת

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

HP  הטענה מבוססת על סקירת מאפייני אבטחה הכלולים במדפסות. ואילךHP FutureSmart 4.5  עם קושחתHP Managed- וHP Enterprise  זמינים בהתקניHP מאפייני האבטחה המשובצת המתקדמים ביותר של1
NIST SP 800-  בהתאמה להנחיות, עצירה והתאוששות מהתקפות באופן אוטומטי עם אתחול מחדש בעל יכולת תיקון עצמי, מציעה שילוב של מאפייני אבטחה לגילויHP .2021  בשנתHP ידי-מאותו סוג שפורסמה על
.hp.com/go/PrintersThatProtect : בקר בכתובת, לרשימת מוצרים תואמים. להתמודדות עם אירועי סייבר בהתקנים193
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9973eew.pdf :HP X3D03A גיליון נתונים של קורא הכרטיסים האוניברסלי2
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-4796eew.pdf :HP 4QL32A LEGIC גיליון נתונים של קורא הכרטיסים3
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4aa7-9974eew.pdf :HP Y7C05A HIP2 Keystroke גיליון נתונים של קורא הכרטיסים4
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-0069EEW :HP 35H11A HID Mobile Access BLE MIFARE גיליון נתונים של קורא הכרטיסים5
.YSoft SafeQ ,HP  עבורLRS MFPsecure/Print ,Kofax SafeCom ,Genius Bytes GeniusMFP ,HP Secure Print ,X3D03A: HP Access Control  ואושרו כתואמים לקוראHP הפתרונות הבאים נבדקו על ידי6
. פנה לספקי הפתרונות,Y7C05A - וX3D03A בשאלות נוספות בנושאי תאימות לקוראי

שתף עם עמיתיך

קבל מידע נוסף
hp.com/go/printsecurity
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