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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)


