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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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