
UMA LEITURA FAZ TUDO: AUTORIZA, RESTRINGE, LIMITA

Proteger as informações é fundamental para sua empresa. O kit de autenticação por cartão
da KYOCERA MITA é uma opção de segurança rápida e conveniente para as multifuncionais,
que possibilita a utilização do proprio crachá de acesso dos funcionários.
Ao passarem o cracha, os usuários obtêm acesso imediato ao MFP KYOCERA MITA, autori-
zando-os a usarem recursos específicos para sua função de trabalho. Com o kit de autentica-
ção por cartão instalado, os recursos e as informações da rede corporativa podem ser
protegidos, impedindo o acesso não autorizado.

O kit de autenticação por cartão da KYOCERA MITA também permite que os administradores
monitorem o uso para fins de relatórios e de contabilidade, reduzindo assim o desperdício.
Por utilizar uma plataforma de cartões reconhecida no mercado este kit para as  MFPs 
KYOCERA MITA permitem que sua empresa tenha capacidade para proteger informações e
acessos aos equipamentos sem a necessidade de investir em cartões de segurança adicionais
e hardware de alto custo. Por isso, kit de autenticação por cartão da KYOCERA MITA é uma so-
lução econômica para qualquer negócio.

COMO FUNCIONA:

O kit de autenticação por cartão inclui um software administrativo da KYOCERA MITA e um lei-
tor de cartão da RF IDeas, que se conecta, de modo rápido e fácil, à porta USB da multifuncio-
nal.

Uma vez instalado e configurado, os
usuários simplesmente passam seus
crachás no leitor de cartão.

Eles são rapidamente autenticados e
registrados no dispositivo, permitindo
o acesso imediato ao MFP e à recupe-
ração segura de documentos 
impressos.

É simples assim!

DESTAQUES:

￭ Maior segurança no nível
do dispositivo

￭ Integração perfeita com
sua infraestrutura de
negócios usando os crachás
mais comuns do mercado

￭ Impressão direta a partir de 
sua rede e recuperação segura
dos documentos

￭ Restringe, limita e autoriza
o acesso ao dispositivo por
usuário ou departamento

￭ Monitora o uso para fins de re
latório e de contabilidade

￭ Seleciona a autenticação
local ou em rede para
diversos níveis de recursos
de segurança e capacidades
de monitoramento

￭ Recurso avançado
disponível com os aplicativos
de software HyPAS e recursos 
de segurança integrados das 
MFP’s

SOLUÇÕES Kit de autenticação por cartão

Impresso em equipamento KYOCERA MITA



RECURSOS

O kit de autenticação por cartão inclui o software KYOCERA MITA e um leitor de cartão da
RF IDeas. Todos os itens são necessários para a conexão para nos MFPs KYOCERA MITA.

Interface simples:
O design do leitor plug-and-play é realmente fácil de integrar nas linhas de MFPs KYOCERA
MITA. O leitor de cartão pcProx ou AIR ID é conectado diretamente à porta USB visando à
segurança avançada. Opção de conectividade do leitor Ethernet disponível nas linhas de
MFPs KYOCERA MITA.

Compatibilidade:
O kit de autenticação por cartão é compatível com as linhas:
• TASKalfa 500ci/400ci/300ci/250ci e TASKalfa 420i/520i
Para obter uma lista completa de MFPs compatíveis, acesse www.kyoceramita.com.br.

Aprimora a precisão das informações e a produtividade:
• É possível escolher o nível de autenticação e autorização que se adéqua à infraestrutura 
da sua empresa
• Elimina os erros associados à inserção manual das credenciais de usuários na multifun-
cional KYOCERA MITA
• Integração com o Active Directory® da Microsoft®, para a autenticação de usuários na
rede e restrição no acesso a recursos e funcionalidades.

As especificações e o projeto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Para saber mais sobre conectividade, acesse nosso site.
Todas as marcas comerciais e marcas registradas são de propriedade de seus re-
spectivos fabricantes.
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ESPECIFICAÇÕES – Leitor de cartão

Nome do produto: Kit de autenticação por cartão (B)
Intervalo máximo típico de leitura: 2,5 – 7,6 cm dependendo do tipo de cartão de proximidade e 

das condições ambientais
Dimensões do leitor: 3 3/8” x 2” x 0,6”
Peso do leitor: 12,7g
Fonte de alimentação e interface: Cabo USB de 1,83 m com fonte de alimentação automática
Indicadores: LED de três estados, biper
Frequência de transmissão: pc Prox: 125 kHz 

AIR ID: 13,56 MHz
Intervalo da temperatura operacional: -30° a 65°C
Intervalo da umidade operacional: umidade relativa de 5% a 95%, sem  condensação
Intervalo da temperatura de armazenamento: -40° a 85°C
Certificações: FCC, Estados Unidos; CE Europa, C-TICK, RoHS, Canadá
Cartões compatíveis – Lista parcial pcProx: HID Prox, Indala Prox 

AIR ID: HID iClass

Os leitores de cartão da RF IDeas funcionam  com uma ampla gama de crachás. Para obter
mais informações, entre em contato com  nossos parceiros, os Dealers Autorizados da 
Kyocera Mita Brazil através do site www.kyoceramita.com.br.

O HyPAS (Plataforma Híbrida para Soluções
Avançadas) da KYOCERA MITA é uma plata-
forma de soluções de software robusta e es-
calável. Por meio da integração com
aplicativos de software mais populares, o
HyPAS aumentará a gama de recursos no uso
de documentos , resultando no compartilha-
mento otimizado de informações, na otimiza-
ção de recursos e nos fluxos de trabalho de
documentos.

O kit de autenticação por cartão com um apli-

cativo HyPAS, como Access Lock, maximizará

o desempenho das MFPs vencedores de prê-

mios da KYOCERA MITA, para uma solução de

autenticação de usuários conveniente e se-

gura.

Kit de autenticação por cartão

A RF IDeas projeta, desenvolve e fabrica soluções de leitor de proximidade e sem contato
que expandem a capacidade de acesso dos cartões para centenas de aplicativos.

www.kyoceramita.com.br

A linha de multifuncionais TASKalfa da 

KYOCERA MITA aliam ultra-confiabilidade, alta

capacidade de processamento e recursos

avançados para integrar cada vez mais os am-

bientes dos escritórios a soluções em docu-

menos que agilizem as atividades diárias.


