
Controle de acesso, administração 
e contabilidade

2.4
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O pacote de programas KIP System K oferece uma experiência de usuário aprimorada e produtividade 
excepcional para o controle coeso das demandas de impressões coloridas e em P&B. Os recursos 
incluem:

• Navegação de tela sensível ao toque semelhante a um tablet.
• Sistema padronizado de ícones com interface do tipo lado a lado.
• Aplicativos de envio de impressão com gerenciamento, configuração e status do sistema.
• Os aplicativos apresentam uma barra de comando em estilo ribbon com opções estendidas de 

funções.
• Protocolos SNMP, controle de centro de custos e colaboração em nuvem.
• Driver do System K para Windows®, certificação WHQL, touch PC compatível com funções 

simplificadas/avançadas e status do sistema.

O pacote de programas KIP System K é integrado de maneira uniforme com as séries KIP 900, KIP 
800 Colour e KIP 70.
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Índice      Soluções de Gerenciamento de Impressões  

Uma nova geração de 
funcionalidade em grandes formatos
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Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
• Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem 

(multifuncional)
• Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
• Super Visualização com Área de Interesse
• Cloud Connect
• Segurança de Dados
• Smart Scan
• KIPFold Control

Diagrama dos Sistemas KIP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center &

Access Control

KIP SMART PRINT
E-mail

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadores

Tablets

Laptops

Smartphones

Série KIP 70

LAN

OPÇÕES:
• HD removível
• Leitor de cartão

Multifuncional

Impressora
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Soluções Multitoque das Séries KIP 70 e Colour
• Copiar e Digitalizar para Local/USB/LAN/Nuvem 

(multifuncional)
• Imprimir de Local/USB/LAN/Nuvem
• Super Visualização com Área de Interesse
• Cloud Connect
• Segurança de Dados
• Smart Scan
• KIPFold Control

Diagrama dos Sistemas KIP

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center &

Access Control

KIP SMART PRINT
E-mail

WINDOWS
iOS

ANDROID
LINUX

MAC

Computadores

Tablets

Laptops

Smartphones

Série KIP 70

LAN

OPÇÕES:
• HD removível
• Leitor de cartão

Multifuncional

Impressora
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ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Windows

RECURSOS PADRÃO:
• Driver KIP Windows
• Driver KIP AutoCAD
• KIP ImagePro - Print (aplicativo)
• KIP PrintPro.net (navegador web)
• KIP Printer Status (aplicativo)
• KIP Media Manager
• KIPFold Control com reconhecimento

automático de bloco de título
• Spooling LPR e pasta rápida KIP

OPCIONAIS - por impressora: 
• Impressão PDF/PS
• KIP Accounting, Cost Center &

Access Control

Diagrama dos Sistemas 

Sistemas de Digitalização KIP
impressão, Cópia e Digitalização

Série KIP Colour

RECURSOS PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net  

(navegador web)
• Arquivo de descrição 

de impressora 
Postscript

• Suporte de pasta rápida 
KIP 

• Spooling LPR

RECURSOS
PADRÃO:
• KIP PrintPro.Net 

(navegador web)
• Suporte de pasta 

rápida KIP 
• Spooling LPR

MAC LINUX

Multifuncional

Impressora

KIP ImagePro - Scan & Copy: 
• Digitalizar - Local/USB/LAN/Nuvem
• Copiar - Para impressora KIP colorida 

ou P&B
• Imprimir - Para impressora KIP 

colorida ou P&B
• Ajuste/gerenciamento de cores
• Visualizador de alta definição
• Área de interesse
• KIPFold Control

ESTAÇÕES
DE TRABALHO

Multifuncional

Impressora

Recursos abrangentes do KIP System K estão 
disponíveis nos seguintes folhetos:
• Soluções multitoque KIP         
• Soluções de impressão KIP baseadas na web e em PCs          
• KIP Admin, Accounting & Access Control (controle de 

acesso, administração e contabilidade KIP)

RECURSOS PADRÃO:
• Sobregravação de imagem
• Kit de acessórios de unidade de 

disco rígido removível
• Atualizações de Segurança Padrão
• KIP Secure Print 
• KIP Accounting Center Integração

KIP DIGITAL DATA SECURITY
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O KIP Accounting Center consolida o controle dos dados da conta do usuário e das regras de impressão para todas as atividades de 
cópia, impressão e digitalização dos sistemas KIP coloridos e em P&B. Quando ativados, os sistemas de tela sensível ao toque, os 
aplicativos de impressão e os drivers de impressão KIP recuperam continuamente dados contábeis e de usuários do controlador do 
System K. Utilizando dados de impressão e de conta baseados em regras, administradores e gerentes de TI conseguem controlar os 
custos de impressão ou transformar impressões em receita de faturamento. Os dados de conta são mantidos no sistema da impressora 
KIP para uso pelo aplicativo KIP Cost Center.

KIP Accounting Center
Contabilidade / Administração

Integrado com todos os aplicativos KIP
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Recursos do KIP Accounting Center
Nome de usuário e dois campos personalizáveis | Importe dados de usuário usando LDAP | Limpe campos após cada envio 
de trabalho | Importação/exportação ASCII | Atualize facilmente dados de usuário, projeto e departamento | Atualização 
automática do sistema KIP via script | Proteja com senha toda e qualquer inserção de dados | Não necessita de servidores 
de dados especiais

Driver KIP 
Windows®

Cópia e 
digitalização
Tela sensível 

ao toque 
KIP

Driver
KIP AutoCAD®

KIP 
PrintPro.net

(navegador de 
Internet)

KIP 
ImagePro

(PC)

Integrado com Aplicativos KIP

                      Configurações do KIP Accounting Center                                                      Adicionar números de versão
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O KIP Accounting Center consolida o controle dos dados da conta do usuário e das regras de impressão para todas as atividades de 
cópia, impressão e digitalização dos sistemas KIP coloridos e em P&B. Quando ativados, os sistemas de tela sensível ao toque, os 
aplicativos de impressão e os drivers de impressão KIP recuperam continuamente dados contábeis e de usuários do controlador do 
System K. Utilizando dados de impressão e de conta baseados em regras, administradores e gerentes de TI conseguem controlar os 
custos de impressão ou transformar impressões em receita de faturamento. Os dados de conta são mantidos no sistema da impressora 
KIP para uso pelo aplicativo KIP Cost Center.

KIP Accounting Center
Contabilidade / Administração

Integrado com todos os aplicativos KIP
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O aplicativo KIP Cost Center recupera arquivos de log extensos diretamente dos sistemas KIP e gera automaticamente relatórios de 
produção de dados contábeis em nível de departamento, usuário e projeto. Imprima ou envie por e-mail relatórios gráficos visualmente 
agradáveis de produção de impressão e digitalização colorida e em P&B diretamente do aplicativo. Gere relatórios a qualquer hora e 
em qualquer lugar quando os sistemas KIP estiverem configurados para enviar e-mail automaticamente acompanhando os dados em 
intervalos predeterminados.

KIP Cost Center
Contabilidade / Administração

Relatórios de impressão resumidos

Inserção de custos de impressão e digitali-
zação
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O aplicativo KIP Cost Center recupera arquivos de log extensos diretamente dos sistemas KIP e gera automaticamente relatórios de 
produção de dados contábeis em nível de departamento, usuário e projeto. Imprima ou envie por e-mail relatórios gráficos visualmente 
agradáveis de produção de impressão e digitalização colorida e em P&B diretamente do aplicativo. Gere relatórios a qualquer hora e 
em qualquer lugar quando os sistemas KIP estiverem configurados para enviar e-mail automaticamente acompanhando os dados em 
intervalos predeterminados.

KIP Cost Center
Contabilidade / Administração

Relatórios de impressão resumidos

Inserção de custos de impressão e digitali-
zação
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Recursos do KIP Cost Center
Integrado com todos os aplicativos KIP e sistemas de tela sensível ao toque | Monitore cópias, digitalizações e impressões 
coloridas ou em P&B | Relatórios gráficos fáceis de entender | Cobertura média de toner por percentual | Volume diário de 
impressões e digitalizações coloridas e em P&B | Relatórios por período | Relatórios de impressão sob demanda | Receba 
relatórios por e-mail | Categorias de usuário, projeto e departamento | Acesse os detalhes dos últimos 100 trabalhos | Custos 
do toner KIP colorido e em P&B | Custos de manutenção KIP | Custos do scanner KIP colorido e em P&B

Categorias de relatório
Cobertura de impressão monitorada em 10 categorias | Relatórios disponíveis em formato de dados ou gráfico | Imprima 
relatórios sob demanda | Receba relatórios por e-mail | Relatório de usuário - gráfico para os 5 principais | Relatório de 
número do projeto - gráfico para os 5 principais | Relatório do departamento - gráfico para os 5 principais | Função de pesquisa 

Relatórios por período
Volume de impressão - número total e total de m2 / pés quad. | Volume de digitalização - número total e total de m2 / pés quad. 
| Custos de toner | Custos de manutenção | Custo total de operação | Estimativa de cartuchos de toner usados (CMYK) |
Porcentagem da cobertura média de toner por uso colorido e em P&B

Relatórios gráficos
Diagrama de linhas de volume diário de impressão e digitalização | Gráfico de setores ou de barras das digitalizações 
coloridas x em P&B | Relatório de cobertura % média | Taxas de toner e de manutenção geradas | Número total de impressões 
por tipo de material de impressão | Total de pés quad. / m2 por tipo de material de impressão

Histórico de trabalhos
Informação dos últimos 100 trabalhos | Cobertura detalhada de toner por página | Volume de impressão - número total de 
impressões | Volume de impressões - total em pés quad. /m2 | Custos de manutenção | Custos de toner colorido e preto

Detalhes de impressão do KIP Cost Center por projeto
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Controle de acesso baseado em 
função da KIP

Contabilidade / Administração

A última palavra em controle do gerenciamento de sistemas de impressão

Os controles de acesso baseado em função (Role Based Access Controls ou RBAC) do KIP System K possibilitam um novo 
nível de gerenciamento do sistema de impressão KIP, ao utilizar a regra de atribuição baseada em função para proporcionar controle 
avançado. O RBAC oferece uma maneira mais inteligente de aplicar as regras de acessibilidade de usuário específico aos recursos de 
cópia, impressão e digitalização atribuídos pelo administrador do sistema.

1. Crie facilmente a contabilidade de usuário e informe de forma conveniente alterações no ambiente de impressão.
2. Colete dados importantes para analisar com eficácia os comportamentos do sistema de impressão de modo a otimizar regras para 

dinamizar a eficiência e a segurança do ambiente de impressão.
3. Aplique regras de impressão para criar um ambiente de impressão mais inteligente. Personalize as condições para conservar 

energia e suprimentos (por exemplo, defina restrições de impressão a cores para usuários específicos). 

O controle de acesso baseado em função do KIP Accounting Center é integrado ao KIP Smart Multi-Touchscreen, ao KIP ImagePro e ao 
KIP PrintPro.NET.  O RBAC é encontrado no software opcional KIP Accounting Center. 
O RBAC da KIP controla a utilização do dispositivo por usuários individuais, altera o comportamento do sistema, implementa a segurança, 
otimiza a eficiência e reduz custos. 

IM
PR

ES
SÃO DIGITALIZAÇÃO

CÓPIA

ADMIN.

ACESSO

FU
NÇ

ÃO
USUÁRIO
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Controle de acesso baseado em 
função da KIP

Contabilidade / Administração

A última palavra em controle do gerenciamento de sistemas de impressão

Os controles de acesso baseado em função (Role Based Access Controls ou RBAC) do KIP System K possibilitam um novo 
nível de gerenciamento do sistema de impressão KIP, ao utilizar a regra de atribuição baseada em função para proporcionar controle 
avançado. O RBAC oferece uma maneira mais inteligente de aplicar as regras de acessibilidade de usuário específico aos recursos de 
cópia, impressão e digitalização atribuídos pelo administrador do sistema.

1. Crie facilmente a contabilidade de usuário e informe de forma conveniente alterações no ambiente de impressão.
2. Colete dados importantes para analisar com eficácia os comportamentos do sistema de impressão de modo a otimizar regras para 

dinamizar a eficiência e a segurança do ambiente de impressão.
3. Aplique regras de impressão para criar um ambiente de impressão mais inteligente. Personalize as condições para conservar 

energia e suprimentos (por exemplo, defina restrições de impressão a cores para usuários específicos). 

O controle de acesso baseado em função do KIP Accounting Center é integrado ao KIP Smart Multi-Touchscreen, ao KIP ImagePro e ao 
KIP PrintPro.NET.  O RBAC é encontrado no software opcional KIP Accounting Center. 
O RBAC da KIP controla a utilização do dispositivo por usuários individuais, altera o comportamento do sistema, implementa a segurança, 
otimiza a eficiência e reduz custos. 
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Controle de acesso baseado em função da KIP
Crie um ambiente de impressão mais inteligente | Atribua facilmente a usuários individuais funcionalidades do dispositivo, 
dependendo da função | Colete dados importantes, para analisar com eficácia o uso do sistema de impressão | Otimize 
regras, para dinamizar a eficiência do ambiente de impressão | Predefinições inteligentes para produtividade intuitiva | Assim 
que as funções são criadas, podem ser exportadas para outras impressoras System K | Gerenciamento efetivo dos ativos 
de sistemas de impressão da empresa | Reduza os custos de impressão | Aprimore a segurança do documento limitando 
o acesso de dispositivos por meio de políticas de autorização convenientes. Garanta que apenas usuários autorizados 
possam acessar dispositivos protegidos, ao exigir uma autorização por meio de cartões inteligentes, códigos alfanuméricos 
de identificação pessoal ou senhas numéricas (PIC, PIN).

KIP Accounting Center com RBAC
O KIP Accounting Center define um novo padrão para um poderoso controle automático de dados da conta do usuário, 
relatório de custos de todas as atividades de cópia, impressão e digitalização com regras de impressão baseada em função 
| O KIP Accounting Center inclui o KIP Cost Center e o KIP RBAC | O KIP Accounting é uma solução abrangente, para 
transformar impressões em receita de faturamento | O KIP Accounting gera relatórios profissionais por usuário, projeto e 
departamento | O KIP Cost Center monitora e informa os custos de toner e de manutenção para cópias, impressões e 
digitalizações coloridas e em P&B | O KIP RBAC implementa facilmente regras de uso de dispositivo por usuários individuais, 
altera o comportamento do sistema, implementa segurança, otimiza a eficiência e reduz custos | Licença ilimitada para uso 
local | Desenvolvido pela KIP  | Desempenho e valor incomparáveis

Controle de acesso baseado em função da KIP
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Leitor de cartão sem contato e cartão de acesso comum (CAC) em conformidade com o Departamento 
de Defesa (DoD) dos EUA

A KIP oferece aos clientes duas soluções para proteger os Sistemas KIP usando leitores de cartões sem contato.  

O sistema de cartão sem contato KIP permite o controle de funções de cópia, impressão e digitalização ocasionais para sistemas 
de grupos de trabalho com cartões padrão FeliCa. Com o toque de um cartão, desbloqueie a tela sensível ao toque e recupere as 
preferências do usuário automaticamente. Monitore as informações de uso para funções de cópia, impressão e digitalização com base 
na ID do cartão.  Basta levar o cartão embora, e o sistema reinicia automaticamente para o próximo usuário.

O cartão de acesso comum KIP é uma solução autorizada pelo Departamento de Defesa dos EUA, que usa um cartão sem contato e um 
dispositivo de rede em linha para acessar recursos de rede.  A solução CAC da KIP protege uma rede, ao exigir que os usuários usem 
um cartão inteligente (CAC/PIV) e uma senha numérica (PIN) para realizar a autenticação.  Na ausência do cartão e da senha numérica, 
o CAC KIP não permite que o usuário transmita dados de digitalização do dispositivo KIP aos recursos da rede.  

Sistemas de leitura de cartão KIP
Contabilidade / Administração

Solução de cartão de acesso comum

Sistema de cartão sem contato
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Principais recursos de integração do sistema de cartão sem contato da KIP
Cartões padrão FeliCa | Vários tipos de cartões sem contato | Autenticação de usuário vinculada ao cartão | Carregue 
predefinições de usuário e sistema | Carregue as credenciais de nuvem e SMB do usuário | Rastreie o uso do cartão/token 
NFC | Libere trabalhos do usuário na tela sensível ao toque | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP 
Cost Center

Conectividade
USB para o controlador KIP System K

Administração
Aplicativo KIP Accounting Center para dados do usuário | KIP PrintPro.net para configurações de recursos

Normas compatíveis
Japão: Nº AC-12005 | EUA: FCC ID AK8RCS380 | Canadá: Nº da Certificação IC: 409B-RCS380 | Europa: CE R&TTE 
(1999/5/EC)

Principais recursos do Cartão de Acesso Comum KIP
Ativa/desativa acesso de rede | Projetado para fácil instalação | Atende à Diretiva Presidencial de Segurança Interna dos EUA 
(HSPD-12) | Autenticação de usuário local e de rede usando LDAP ou diretório ativo | Aparelho de rede em linha Netgard MFD

Conectividade
2x Ethernet 10/100 | Pilha dupla (IPv4 e IPv6)

Administração/Gerenciamento
Local: Controle remoto do gerente | Web: Navegador via SSL

Normas compatíveis
ISO/IEC 7816 e 7810 | FIPS 140-2 e 201 | EUA (Departamento de Defesa) Cartão de Acesso Comum (CAC)

Descrição física e ambiente operacional
Teclado de 10 botões para senha numérica | Aparelho de rede em linha Netgard MFD | Tamanho: 6,25 pol. x 1,125 pol. x 6,25 
pol. (15,9 cm x 2,5 cm x 15.9 cm) | Peso: 0,9 lb (0,4 kg) | Tensão: Entrada de alimentação operacional com sensor automático 
de 100-240 V, 50/60 Hz | Consumo de energia: 0,6A | Temperatura: 32 °F – 122 °F (0 °C – 50 °C)
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O aplicativo KIP Printer Status é a solução ideal para fornecer atualizações de status centralizadas e informações para os administradores 
e usuários através de uma rede local ou WAN. O aplicativo proporciona acesso imediato para visualizar e gerenciar o status atual de 
todos os Sistemas KIP coloridos e em P&B na rede por meio de uma interface de usuário única e conveniente. Usando o protocolo 
SNMP padrão, o aplicativo KIP Printer Status detectará automaticamente as impressoras KIP disponíveis e fornecerá informações 
valiosas, como os níveis de material de impressão, status do toner e leituras do medidor. 

Notificações eletrônicas da impressora KIP
Em conjunto com o aplicativo KIP Printer Status, cada KIP é capaz de enviar notificações eletrônicas detalhadas. Os usuários recebem 
confirmações por e-mail quando seu trabalho chega à fila de impressão e termina de ser impresso; pronto para ser recolhido. Caso 
ocorra uma interrupção do sistema, como falta de toner ou papel, um e-mail detalhado notificará imediatamente a equipe. O controlador 
do System K automatiza o processo de leitura do contador por meio da transmissão de dados via e-mails semanais ou mensais. O 
software KIP Cost Center pode interpretar as informações do medidor e fornecer relatórios de produção de impressão e digitalização 
de documentos coloridos ou em P&B. 

KIP Printer Status / SNMP
Administrativo

Configuração do KIP Printer Status

Notificação visual de status da máquina
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O aplicativo KIP Printer Status é a solução ideal para fornecer atualizações de status centralizadas e informações para os administradores 
e usuários através de uma rede local ou WAN. O aplicativo proporciona acesso imediato para visualizar e gerenciar o status atual de 
todos os Sistemas KIP coloridos e em P&B na rede por meio de uma interface de usuário única e conveniente. Usando o protocolo 
SNMP padrão, o aplicativo KIP Printer Status detectará automaticamente as impressoras KIP disponíveis e fornecerá informações 
valiosas, como os níveis de material de impressão, status do toner e leituras do medidor. 

Notificações eletrônicas da impressora KIP
Em conjunto com o aplicativo KIP Printer Status, cada KIP é capaz de enviar notificações eletrônicas detalhadas. Os usuários recebem 
confirmações por e-mail quando seu trabalho chega à fila de impressão e termina de ser impresso; pronto para ser recolhido. Caso 
ocorra uma interrupção do sistema, como falta de toner ou papel, um e-mail detalhado notificará imediatamente a equipe. O controlador 
do System K automatiza o processo de leitura do contador por meio da transmissão de dados via e-mails semanais ou mensais. O 
software KIP Cost Center pode interpretar as informações do medidor e fornecer relatórios de produção de impressão e digitalização 
de documentos coloridos ou em P&B. 

KIP Printer Status / SNMP
Administrativo

Configuração do KIP Printer Status

Notificação visual de status da máquina
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Principais recursos do KIP Printer Status / SNMP

Comunicação SNMP para impressora KIP | Aplicativo baseado em PC Windows® | Sistemas operacionais de 32 e 64 bits |
Monitore o status das impressoras KIP | Detecte automaticamente impressoras KIP (LAN) | Adicione até 10 impressoras por 
endereço IP (LAN ou WAN) | Notificação visual de status da máquina | Visualize todas impressoras KIP numa única tela |
Acesso rápido à fila de impressão via link PrintPro.net | Leitura automática do contador

Status da máquina
Indicador de atenção com luz que pisca | On-line ou off-line | Tampas abertas | Falhas de alimentação | Contagem atual de 
impressões

Notificações da impressora por e-mail
Trabalho recebido | Trabalho concluído | Impressora sem toner | Falha na alimentação da impressora | Impressora sem papel 
| Trabalho requer atenção | Defina data e hora para leitura automática do contador | Dados do contador para uso com KIP 
Cost Center

Informações do contador
Contador A - pés/metros quadrados | Contador B - pés/metros lineares | Contador da tiragem total - de vida útil | Contador 
colorido e em P&B

Detalhes da impressora do KIP Printer Status
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Na KIP, segurança é primordial.  Como líder mundial no desenvolvimento de tecnologia digital de produção em grandes formatos, a KIP se compromete 
a manter informações digitais seguras e protegidas.  Clientes e clientes em potencial podem olhar para a KIP como um fornecedor confiável de 
soluções seguras com diversos recursos de segurança padrão e opcionais.

Baseado nas especificações NISPOM do Departamento de Defesa dos EUA, o recurso de segurança de sobregravação de imagem tritura 
eletronicamente as informações armazenadas no disco rígido como parte do processamento do trabalho de rotina.

A contabilidade das tarefas e o rastreamento de dados garantem que somente usuários devidamente autorizados tenham permissão para usar um 
dispositivo KIP.  Dois campos adicionais, exibidos em cada aplicativo KIP, podem impor rastreamento por projeto ou número de departamento.  Esses 
recursos padrão alimentam o KIP Cost Center, para gerar relatórios de produção com base no uso por usuário, projeto ou departamento.  

Elimine o risco de acesso não autorizado com o kit opcional de disco rígido removível.  O disco rígido removível pode ser desconectado quando o 
dispositivo estiver sem supervisão.  Várias discos rígidos podem ser implementados, permitindo o compartilhamento seguro de dispositivos entre 
diferentes grupos de trabalho ou departamentos.  Esta opção é frequentemente exigida pelo governo dos EUA para o gerenciamento de informações 
confidenciais e é altamente recomendada para clientes comerciais que imprimam dados sujeitos a regulamentações legais, inclusive HIPAA, SOX e 
PCI.

O controlador do System K foi projetado e desenvolvido para utilizar os componentes padrão da arquitetura aberta de PC.  As velocidades de 
impressão e os processos exclusivos de imagens da KIP são compatíveis com o sistema operacional integrado Windows® Embedded System IoT 
Enterprise.  A parceria da Microsoft® com a KIP garante um padrão setorial que proporciona excelente confiabilidade.

Recursos de segurança de dados KIP
Contabilidade / Administração
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Na KIP, segurança é primordial.  Como líder mundial no desenvolvimento de tecnologia digital de produção em grandes formatos, a KIP se compromete 
a manter informações digitais seguras e protegidas.  Clientes e clientes em potencial podem olhar para a KIP como um fornecedor confiável de 
soluções seguras com diversos recursos de segurança padrão e opcionais.

Baseado nas especificações NISPOM do Departamento de Defesa dos EUA, o recurso de segurança de sobregravação de imagem tritura 
eletronicamente as informações armazenadas no disco rígido como parte do processamento do trabalho de rotina.

A contabilidade das tarefas e o rastreamento de dados garantem que somente usuários devidamente autorizados tenham permissão para usar um 
dispositivo KIP.  Dois campos adicionais, exibidos em cada aplicativo KIP, podem impor rastreamento por projeto ou número de departamento.  Esses 
recursos padrão alimentam o KIP Cost Center, para gerar relatórios de produção com base no uso por usuário, projeto ou departamento.  

Elimine o risco de acesso não autorizado com o kit opcional de disco rígido removível.  O disco rígido removível pode ser desconectado quando o 
dispositivo estiver sem supervisão.  Várias discos rígidos podem ser implementados, permitindo o compartilhamento seguro de dispositivos entre 
diferentes grupos de trabalho ou departamentos.  Esta opção é frequentemente exigida pelo governo dos EUA para o gerenciamento de informações 
confidenciais e é altamente recomendada para clientes comerciais que imprimam dados sujeitos a regulamentações legais, inclusive HIPAA, SOX e 
PCI.

O controlador do System K foi projetado e desenvolvido para utilizar os componentes padrão da arquitetura aberta de PC.  As velocidades de 
impressão e os processos exclusivos de imagens da KIP são compatíveis com o sistema operacional integrado Windows® Embedded System IoT 
Enterprise.  A parceria da Microsoft® com a KIP garante um padrão setorial que proporciona excelente confiabilidade.

Recursos de segurança de dados KIP
Contabilidade / Administração
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Principais recursos de segurança de dados KIP
Sobreposição de imagens | Kit de acessório de disco rígido removível | Sistema operacional Windows® IoT Enterprise 
Embedded System do System K | Atualizações de segurança padrão | Aplicativos de criptografia de dados e verificação de 
vírus | Impressão segura (KIP Secure Print) | Integração com o KIP Accounting Center | Integração com o KIP Cost Center

Sobregravação de imagens
Tritura eletronicamente dados de cópia, impressão e digitalização | Recurso padrão | Exclusão automática | Algoritmo de 
exclusão 3 - Pass | Configurado via Printpro.net | Baseado nos requisitos NISPOM 5220.22-M

Kit de disco rígido removível
Compartilhe dispositivos KIP entre departamentos e grupos de trabalho protegidos | Remova o disco rígido externo conforme 
o necessário | Unidades de disco adicionais disponíveis | Gerenciamento de dados confidenciais ou legalmente restritos | Uso 
separado para trabalho confidencial e não-confidencial

Contabilidade de tarefas e rastreamento de dados
Controle de acesso | Autenticação de usuário | Autenticação de número de projeto | Autenticação de digitalização/impressão 
na tela sensível ao toque | Autenticação de digitalização/impressão nos aplicativos KIP | Integração com o KIP Accounting 
Center | Integração com o KIP Cost Center

Sistema operacional Windows®

Parceiro incorporado Microsoft® Windows | Aceito por gerentes de TI | Inicia e desliga rapidamente | Melhor uso da memória 
| Aceita atualizações automáticas | Configure o Microsoft® Management Console para atualizar via WSUS

Criptografia de dados e verificação de vírus
Criptografia de dados via SSL e IPSec (segurança de IP) | Principais marcas testadas | Aceita atualizações de definição de vírus

Impressão segura (KIP Secure Print)
Impressão confidencial | Senha numérica exclusiva de 4 dígitos | Trabalhos são impressos quando liberados pelo usuário |
Redução de desperdício - nenhum trabalho não recolhido | Recurso padrão em todos os aplicativos KIP | Senha numérica 
segura de impressão inteligente via e-mail
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