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KONTROLA DOSTĘPU             
I BEZPIECZNE LOGOWANIE 

Z ACCESS MANAGER

BEZSERWEROWE ROZWIĄZANIE HYPAS™ DO KONTROLI DOSTĘPU

KYOCERA 
ACCESS MANAGER
Kontrola kosztów i bezpieczeństwo

W wielu organizacjach urządzenia wielofunkcyjne zlokalizowane są w 
otwartych przestrzeniach biurowych, służąc pracownikom i gościom 
w procesie drukowania, kopiowania, skanowania czy faksowania do-
kumentów. Udostępnienie urządzenia może prowadzić do nieautory-
zowanego dostępu do funkcji czy też niekontrolowanego kopiowania 
dokumentów w kolorze, co może powodować wzrost wydatków. Ac-

cess Manager chroni urządzenie przed nieuprawnionym dostępem i 
pozwala na definiowanie uprawnień każdego użytkownika: kto może 
kopiować w kolorze, a kto jedynie w trybie monochromatycznym, kto 
posiada dostęp do funkcji skanowania czy faksowania. Każdy 
użytkownik może logować się do urządzenia za pomocą loginu i hasła 
albo za pomocą karty zbliżeniowej.

WYZWANIA  

 Nasze urządzenie jest zlokalizowane na korytarzu w biurze.  
 Jak mogę zabezpieczyć dostęp do urządzenia? 

 Kopiujemy dużo dokumentów w kolorze, co jest bardzo               
 kosztowne. W jaki sposób możemy zredukować koszty?

   Nie mamy dostępnych zasobów IT jak np. serwer. Czy istnieje 
rozwiązanie dla tego typu środowisk?  

NASZYM PRIORYTETEM JEST TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

KYOCERA oferuje szeroki zakres rozwiązań, które pozwolą na uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów. 
Niezależnie od rozmiaru organizacji czy sektora rynku, rozwiązania Kyocera wspierają środowisko dokumentów i dbają o bezpieczeństwo 
organizacji.

KORZYŚCI Z ACCESS MANAGER 

 Chroniony dostęp:  tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp          
 do urządzenia i wybranych funkcji.  

 Kontrola kosztów:  wyeliminowanie nieuprawnionego dostępu  
 do urządzenia i kontrola nad procesem produkcji i przetwarzania 
 dokumentów kolorowych.

  Rozwiązanie bezserwerowe: Access Manager nie wymaga 
środowiska serwerowego, aplikacja wspiera struktury katalogowe 
Active Directory.



FUNKCJE I SPECYFIKACJA 

Access Manager może być zainstalowany na urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA z technologią HyPAS. Po zainstalowaniu i konfiguracji 
aplikacji panel dotykowy urządzenia zostanie zablokowany. Użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji poprzez poprawne zalogowanie się 
na panelu dotykowym, wykorzystując login i hasło (Active Directory) lub używając karty zbliżeniowej. W zależności od praw określonych w 
Active Directory, użytkownik może posiadać nieograniczone uprawnienia do korzystania z urządzenia lub mieć dostęp jedynie do części funk-
cji, co oznacza, że przetwarzanie dokumentów w kolorze lub funkcja faksu mogą być niedostępne dla danego użytkownika lub grupy 
użytkowników. Wykorzystując te proste funkcje, Access Manager wpływa na poprawę bezpieczeństwa danych oraz znacząco poprawia pozi-
om kontroli kosztów przetwarzanych dokumentów.

WYMAGANIA SYSTEMU

 Access Manager jest kompatybilny z najnowszymi 
urządzeniami wspierającymi technologię HyPAS.

Pełna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na: www.
kyoceradocumentsolutions.eu 

Bezserwerowe rozwiązanie – Aplikacja HyPAS 
instalowana na urządzeniu bez dodatkowych 
komponentów. 
 
 
Proste logowanie – Za pomocą loginu i hasła lub 
karty zbliżeniowej. 

 
Bezpieczeństwo – Wsparcie dla Active Directory, 
tylko uprawnieni użytkownicy posiadają dostęp do 
urządzenia.

Zarządzanie uprawnieniami – Możliwość 
definiowania dostępu do kopiowania w kolorze, 
skanowania czy funkcji faksu. 
 
 
Poziom zarządzania - Definiowanie dostępu dla 
poszczególnych grup użytkowników: pracownicy, 
goście, studenci, klienci. 
 
 
Dla każdej organizacji – Idealne rozwiązanie służące 
poprawie bezpieczeństwa dokumentów i 
umożliwiające kontrolę kosztów.
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URZĄDZENIA  KOMPATYBILNE

KYOCERA 
ACCESS MANAGER
Kontrola kosztów i bezpieczeństwo

Urządzenia kompatybilne

Urządzenia wielofunkcyjne HyPAS Urządzenia wielofunkcyjne HyPAS-ready*

Kolorowe Monochromatyczne Kolorowe* Monochromatyczne*

TASKalfa 7551ci 
TASKalfa 7550ci 
TASKalfa 6551ci 
TASKalfa 6550ci 
TASKalfa 5551ci 
TASKalfa 5550ci 
TASKalfa 4551ci 
TASKalfa 4550ci 
TASKalfa 406ci
TASKalfa 356ci
TASKalfa  3551ci 
TASKalfa 3550ci
TASKalfa 3051ci 
TASKalfa 3050ci 
TASKalfa 2551ci 
TASKalfa 2550ci

TASKalfa 8001i 
TASKalfa 8000i
TASKalfa 6501i 
TASKalfa 6500i
TASKalfa 5501i 
TASKalfa 5500i 
TASKalfa 4501i 
TASKalfa 4500i 
TASKalfa 3510i 
TASKalfa 3501i 
TASKalfa 3500i
TASKalfa 3010i

FS-C2526MFP 
FS-C2626MFP 
FS-C8520MFP 
FS-C8525MFP 
TASKalfa 306ci
TASKalfa 265ci 
TASKalfa 266ci
ECOSYS M6026cidn
ECOSYS M6526cidn

FS-3540MFP 
FS-3640MFP 
FS-6525MFP 
FS-6530MFP
ECOSYS M3040idn
ECOSYS M3540idn
ECOSYS M3550idn
ECOSYS M3560idn

 

*  Urządzenia wielofunkcyjne HyPAS-ready nie posiadają wbudowanego dysku twardego. Wymagana jest instalacja zewnętrznej karty pamięci.  
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