
Overzicht

HP Proximity‑kaartlezers
Versterk de beveiliging, verhoog de productiviteit 
en haal accurate identificatiemogelijkheden in huis.

Overzicht van de oplossing
Bescherm de vertrouwelijke informatie 
van uw bedrijf te en beheer de toegang 
tot printers door gebruikers zich met 
uw bestaande proximity‑kaarten te 
laten identificeren bij uw imaging- en 
printapparaten. Vroeger was verificatie 
via kaarten duur en omslachtig 
vanwege de grote verscheidenheid aan 
proximity‑kaarten die op de markt waren. 
HP Common Proximity-kaartlezers bieden 
in één kaartlezer ondersteuning voor een 
groot aantal kaartformaten.

Hogere productiviteit
Aanmelden bij de printer of MFP gebeurt 
eenvoudig door te tikken met een ID‑kaart 
om gebruikersgegevens over te brengen. 
HP Proximity‑kaartlezers combineren 
veiligheid met gemak voor eindgebruikers. 

Accurate verificatie
Vergroot de nauwkeurigheid en de 
controleerbaarheid  met een kaartlezer die 
voorkomt dat er bij persoonlijke identificatie 
op het apparaat onregelmatigheden 
plaatsvinden. Wanneer HP Proximity‑ 
kaartlezers als inloglezer gebruikt 
worden, ondersteunen ze zelfs de strikte 
HIPAA‑protocollen voor de medische 
omgeving.

Brede en veelzijdige 
ondersteuning
HP Proximity‑kaartlezers, die zowel  
HP apparaten als geselecteerde niet‑HP 
apparaten ondersteunen, communiceren 
met de host via USB of CF via het MFP 
24-protocol. De HP Common USB 
Proximity-kaartlezer en de HP Common 
CF Proximity-kaartlezer ondersteunen 
verschillende protocollen en HP levert 
nog vier extra proximity‑kaartlezers die 
gespecialiseerde ondersteuning bieden 
voor specifieke klassen of kaarten. 

HP Common Proximity-kaartlezers zijn 
dual‑band kaartlezers die tegelijkertijd 
op 125 kHz en 13,56 MHz frequenties 
kunnen uitlezen. De lezers zijn eenvoudig 
te configureren om twee verschillende 
kaartconfiguraties te lezen, inclusief 
de frequentie, het kaarttype en het 
gegevensformaat.

Wat zou u doen als u…

• Vertrouwelijke documenten kon beschermen 
door printopdrachten uitsluitend aan de juiste 
gebruiker vrij te geven?

• De veiligheid van netwerkprinters kon 
vergroten door gebruikers eenvoudig en 
accuraat te verifiëren?

• Een ruim aantal verschillende 
proximity‑kaarten met één algemene 
lezer kon ondersteunen?

• Aan HIPAA‑vereisten kon voldoen voor 
inloglezers?
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Bestelinformatie

Productnummer Productnaam Ondersteunde protocollen

HP JetAdvantage Private Print

CZ208A HP Common USB Proximity-kaartlezer HID Prox (125 kHz); MiFare 14443A en 15693 (13,56 MHz); HID iCLASS
(13.56MHz); kaartserienummer(CSN) (13,56 MHz)

HP Access Control

CZ208A
BOD40A

HP Common USB Proximity-kaartlezer
HP Common CF Proximity-kaartlezer

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

CE931A
BOD38A

HP iClass USB Proximity-kaartlezer
HP iClass CF Proximity-kaartlezer

HID iClass (Secure Sector of CSN)

CE983A
BOD39A

HP Legic USB Proximity-kaartlezer
HP Legic CF Proximity-kaartlezer

Advant (Legic) (Secure Sector of CSN)

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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HP Proximity‑kaartlezers zijn beschikbaar 
met een USB‑verbinding voor eenvoudige 
aansluiting op nieuwere printers en 
MFP's of een CF (seriële) verbinding voor 
compatibiliteitsdoeleinden met oudere 
printer‑ of MFP‑modellen. Dankzij het 
flexibele ontwerp en de gelede kabel 
kunnen alle HP Proximity‑kaartlezers 
overal op de printer geplaatst worden. 
Indien het HP apparaat over een ruimte voor 
hardware‑integratie (Hardware Integration 
Pocket, HIP) beschikt, kunt u de lezer intern 
plaatsen voor een naadloze integratie.

Waarom HP?
HP is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in 
imaging‑ en printoplossingen en biedt naast 
technische expertise betrouwbare producten 
en krachtige, combineerbare oplossingen.

Reduceer uw kosten en verbeter uw 
imaging- en print-infrastructuur.
Verander hoe u zaken doet door anders 
over printen te denken. Bespaar op uw 
totale printkosten door in tijd‑ en geld‑
besparende oplossingen te investeren.

Bereik uw zakelijke IT-doelen.
Breid de waarde van uw imaging‑ en 
printhardware uit met maatwerkoplossingen 
die aan uw specifieke vereisten voldoen. 
Vertrouw op HP en partnertechnologie om 
zelfs de meest complexe beveiligings‑, 
workflow- en documentbeheerproblemen 
aan te pakken.

Kies uit een brede selectie hoogwaardige 
oplossingen.
Onze oplossingen zijn ontworpen om 
naadloos samen te werken met beheertools.

Ga vandaag nog aan de slag
Wanneer u voor HP oplossingen kiest, 
kunt u vertrouwen op HP Document 
Solutions Specialisten – uw vertrouwde 
adviseurs. Zij zijn getraind om u te 
ondersteunen bij het maken van een 
assessment van uw bedrijfsvereisten. 
Zij installeren oplossingen waardoor uw 
bedrijf effectiever functioneert en zij 
voorzien in de lopende support.

Neem contact op met uw plaatselijke 
HP Document Solutions Specialist 
voor verdere informatie over HP 
Proximity‑kaartlezers en andere imaging‑ 
en printapplicaties die helpen uw zaken  
soepel te laten draaien.

Kijk voor meer informatie op 

HP Access Control
hp.com/go/hpac

HP JetAdvantage Private Print
hpjetadvantage.com/ondemand

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/hpac
http://www.hpjetadvantage.com/ondemand

