IELOFUNKCYJNE CZYTNIKI RFID ELATEC UMOŻLIWIŁY FIRMIE XEROX
DOSTARCZENIE ROZWIĄZANIA, ZAPEWNIAJĄCEGO BIEZPIECZEŃSTWO
WYDRUKU DLA MIĘDZYNARODOWEJ FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ
Na potrzeby rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo wydruku w dużej instytucji ubezpieczeniowej,
firma Elatec zaproponowała firmie Xerox rozwiązanie umożliwiające odczyt 9 różnych protokołów kart
RFID, używanych przez pracowników biur klienta. Elatec zaoferował czytnik z serii MultiTech do obsługi
wielu protokołów RFID obsługujący jednocześnie wszystkie identyfikatory klienta. Czytniki zostały
zamontowane wewnątrz maszyn Xerox-a pod oryginalnymi pokrywami drukarek wielofunkcyjnych
(MFP). Dzięki temu, rozwiązanie spełniło oczekiwania klienta zarówno pod względem bezpieczeństwa
jak też pod kątem estetycznym.

SYTUACJA
Biorąc udział w konkursie ofert ogłoszonym przez dużą firmę
ubezpieczeniową, firma Xerox wykorzystała oprogramowanie Elatec
TechTracer Lite do analizy kart, które wykryło 9 różnych rodzajów
identyfikatorów pracowników w różnych biurach klienta.

WYZWANIE
Aplikacja do analizy kart TechTracer Lite firmy
Elatec umożliwia identyfikację protokołów RFID
w biurach firmy.

Na potrzeby rozwiązania opartego na usłudze zarządzenia drukiem
(MPS) klient chciał wykorzystać istniejące identyfikatory pracowników
do realizacji zadań wydruku ze wszystkich objętych uprawnieniami
drukarek wielofunkcyjnych (MFP) w biurach firmy. Zwykle oznacza to
konieczność wykorzystania wielu różnych modeli i konfiguracji
czytników RFID do obsługi różnych rodzajów kart we wszystkich
lokalizacjach.
Ponadto firma ubezpieczeniowa poprosiła o wdrożenie rozwiązania
opartego na urządzeniu, które byłoby „ukryte” w obudowie drukarki
wielofunkcyjnej.

Czytnik TWN4 MultiTech w specjalnej wersji dla
firmy Xerox.

PRODUKT

W tym przypadku polecanym
produktem jest czytnik TWN4
MultiTech. Więcej informacji:
www.elatec.com/case-mfp

ROZWIĄZANIE
Czytniki TWN4 MultiTech firmy Elatec obsługują niemal wszystkie
używane na świecie protokoły i w razie potrzeby można je
konfigurować w terenie. W tym przypadku czytnik TWN4 MultiTech
umożliwiał odczyt wszystkich rodzajów kart używanych w biurach
klienta niezależnie od technologii. Firma Elatec dostarczyła czytniki,
które można było zamontować pod oryginalnymi pokrywami drukarek
wielofunkcyjnych firmy Xerox.
Pozwoliło to zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki ukryciu
czytnika RFID i kabla USB przed swobodnym dostępem. Po uzyskaniu
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kontraktu firma Xerox stwierdziła,
że kluczem do sukcesu była
elastyczność technologii RFID
firmy Elatec oraz estetyka
wbudowanego czytnika w
urządzeniach Xerox, a także
wsparcie ze strony firmy Elatec
przed i po sprzedaży.
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