
ID-kaart voor de beveiliging van uw 
documenten

Maximaliseer de beveiliging van 

uw bedrijfsinformatie met het 

gebruikersvriendelijke ID-kaartenpakket. 

Deze oplossing sluit naadloos aan op 

uw bestaande beveiligingssysteem met 

identiteitskaarten. Uw vertrouwelijke 

informatie blijft beveiligd wanneer u 

uw multifunctionele producten (MFP’s) 

gebruikt voor het afdrukken, kopiëren, 

scannen en faxen van documenten.

Een vertrouwelijke behandeling van uw 

bedrijfsinformatie is het uitgangspunt van 

dit systeem op basis van ID-kaarten. In een 

moderne werkomgeving met veel netwerken 

is dit een eenvoudige oplossing om een hoog 

beveiligingsniveau te garanderen. Bovendien kunnen 

de gebruikers veel sneller een magneetkaart door 

een lezer halen dan handmatig een gebruikers-ID en 

wachtwoord in toetsen. 

Uw documenten zijn beter beveiligd en de 

uitvoerkosten zijn lager, omdat u volledige controle 

krijgt over de toegang tot de afdrukfuncties van uw 

MFP’s. Bovendien maakt de gebruikersvriendelijke 

optie Enhanced Locked Print NX het nu nog 

eenvoudiger om te voorkomen dat onbevoegden uw 

vertrouwelijke documenten kunnen inzien. Kortom, 

het ID-kaartenpakket is een ideale oplossing voor 

het beveiligen van uw bedrijfsinformatie die weinig 

onderhoud vergt.

CARD AUTHENTICATION PACKAGE



Hoge beveiliging, weinig onderhoud 

Met het ID-kaartenpakket profiteert u van alle 

voordelen en kostenbesparingen die gepaard gaan 

met het delen van uw MFP’s, zonder dat dit ten koste 

gaat van de vertrouwelijkheid van uw documenten. 

Het systeem sluit naadloos aan op uw bestaande 

beveiligingssysteem met ID-kaarten en is nu ook van 

toepassing op de beveiliging van uw documenten. 

Voor de IT-afdeling betekent de kaart minder 

onderhoudswerk. Het systeem is immers compatibel 

met uw magneetkaartsysteem, zodat er geen extra 

gebruikers-ID’s en wachtwoorden hoeven te worden 

beheerd.

Toegang in één beweging

Alle beveiligde afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties 

van de MFP zijn toegankelijk met de magneetkaart. 

Deze haalt u eenvoudig door de lezer, wat veel sneller 

gaat dan het intoetsen van een gebruikers-ID.

 

Gestroomlijnde documentprocessen

  De productiviteit neemt toe wanneer de 

eindgebruikers hun documenten veilig kunnen 

uitvoeren naar de dichtstbijzijnde vrije MFP door 

eenvoudig hun ID-kaart door de lezer te halen. De 

efficiency neemt ook toe doordat het mogelijk is om 

rechtstreeks naar uw pc te scannen met behulp van de 

handige magneetkaart. 

Betere documentbeveiliging

De optie Enhanced Locked Print NX verhoogt de 

beveiliging en verbetert de efficiency bij het afdrukken. 

Met deze optie blijven de documenten veilig op de 

harde schijf van de MFP staan, totdat een bevoegde 

gebruiker ze oproept en afdrukt. 

Hoog rendement en controle voor elk bedrijf

  Met het ID-kaartenpakket kunt u de gebruikerstoegang 

van uw MFP’s aanpassen en controleren. U kunt 

bijvoorbeeld de uitvoerkosten van uw documenten 

verlagen door een rapportpagina af te drukken en het 

gebruik van kleur alleen toe te staan voor bepaalde 

gebruikers. Het ID-kaartenpakket is verkrijgbaar in een 

ingebedde versie voor maximaal 500 gebruikers en in 

een serverversie voor grotere bedrijven. Elk bedrijf kan 

het zich dus veroorloven om zijn documenten beter te 

beveiligen.

www.ricoh-europe.com

Alle bedrijfs-, merk-, product- en 

servicenamen zijn eigendom en 

geregistreerde handelsmerken van de 

bijbehorende eigenaars.

Specificaties, uiterlijke kenmerken en 

het volledige assortiment opties zoals in 

deze brochure afgebeeld, kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Hogere beveiliging en productiviteit van uw MFP’s

•  Gebruikersvriendelijke en hoge 

beveiliging voor MFP’s

•  Efficiënte oplossing die naadloos 

aansluit op uw bestaande 

beveiligingssysteem met ID-kaarten

•  Enhanced Locked Print NX voor een 

nog betere documentbeveiliging 

tijdens het afdrukken

•  Ingebedde versie en serverversie voor 

bedrijven van elk formaat

Experts op het gebied van 

documentadvies

Neem het heft in handen met het 

ID-kaartenpakket als onderdeel van onze 

Managed Document Consulting portfolio 

– en neem slimme beslissingen voor uw 

bedrijf.

SPECIFICATIESCARD AUTHENTICATION PACKAGE

GENERAL

  Card Authentication Package

Ondersteund type ID-kaart:   Proximity Card

Mifare Card

Java Card

 Ondersteund type  NTLM

netwerkverificatie: Kerberos

 LDAP(S)

 Ondersteund type  Basisverificatie (gebruikers in MFP-adresboek)

verificatie-directory: Active Directory

 LDAP

Ondersteunde autorisatietabel:  User Access Limitation geconfigureerd in het 

ondersteunde apparaat

Group User Access Limitation met Windows-

verificatie geconfigureerd in het ondersteunde 

apparaat

 Account Log Compatibility:  SmartDeviceMonitor for Admin

Job Log Compatibility:  WebSmartDeviceMonitor

Access Log Compatibility:  WebSmartDeviceMonitor

Ondersteunde functies voor Kopieerapparaat: Toegang tot functie, Z/W, Kleur,

autorisatiebeheer:           Twee kleuren, Enkele kleur: Beperken tot   

          autom. kleur,

          Kleur/Autom. kleur

 Printer: Toegang tot functie, Z/W, Kleur

 Scanner: Toegang tot functie

 Fax: Toegang tot functie

 Extra toepassing: Toegang tot functie

Ondersteunde webbrowser:  Internet Explorer® 6.0 Service Pack 1

(Windows® 2000 Server)

Internet Explorer® 6.0 Service Pack 2

(Windows® 2003 Standard/Enterprise Edition 

Service Pack 2,

Windows® 2003 R2 Standard/Enterprise)

Internet Explorer® 7.0

FireFox 2.0

Activeringsmethode:  Global Marketplace Activation version 2.0

Card Authentication Package Enterprise Server

Ondersteunde autorisatietabel:  User Access Limitation geconfigureerd in de server

Group User Access Limitation met Windows-

verificatie in de server geconfigureerd

Vereisten specificatie server: Processor: Pentium4 2.4GHz  (minimaal)

    Core 2 Duo 2.66 GHz of hoger

    (Aanbevolen)

 Geheugen:  1 GB minimaal

 Harde schijf: Programma: 600 MB minimaal

    Gegevens: 1 GB minimaal

 Supported OS: 

  Windows 2000 Server / Advanced Server

  Windows Server 2003 Standard / Enterprise

  Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise

  Windows Server 2008 (32-bit/64-bit)

Vereisten specificatie Ondersteunde besturingssystemen:

Administration Utility:  Windows 2000 Professional / Server / Advanced

  Server

  Windows XP Home Edition / Professional

  Windows Server 2003 Standard / Enterprise

  Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise

  Windows Vista Home Basic / Home Premium

  (32-bit/64-bit)

  Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate

  (32-bit/64-bit)

Maximaal aantal gebruikers:  20.000

Enhanced Locked Print NX

Ondersteunde printertaal: PCL 5e, 5c en 6

 RPCS

Ondersteund netwerkprotocol: Alleen IP v4

Taak bewaren na afdrukken: Ja

Instelling timer automatisch Ja (15 minuten)

verwijderen:

Taaknaam verbergen Ja met WebImageMonitor

Meerdere taken vrijgeven: Ja

Activeringsmethode: Global Marketplace Activation version 2.0

*
R

IC
A

R
D

A
U

T
H

E
2
N

L
N

*
  

  
  

  
  

  
  

  
 E

U
R

-O
1
0
0
8
N

-0
0
1
7
6
4


