كارتخوان ايمن مدل Bio-SCR+
كارتخوان ايمن محصولي ايراني است كه طراحي آن توسط متخصصين شركت پندار كوشك ايمن انجام شده است .اين
محصول متشكل از صفحه كليدي مبتني بر استاندارد  ،HIDكارتخواني مبتني بر استاندارد  ،CCIDاسكنر اثر انگشتي با
استاندارد  PIVمي باشد ،همچنين اين محصول مجهز به نور  UVجهت آشكارسازي طرحهاي امنيتي بدنه كارت بوده و
عﻼوه بر آن امكان اتصال دوربين جهت تشخيص چهره را نيز دارد .براي كار با اين دستگاه نياز به نصب هيچ درايوري
نيست و در تمامي سيستم عامل هاي  Windows, Mac, IOS, Linux, Androidبدون نياز به هيچ نصبي كار مي كند.
به وسيله اين محصول ميتوان تمامي خدمات الكترونيكي مرتبط با كارت ملي هوشمند و يا كارت هوشمند سازمان را در
قالب يك دستگاه واحد و همهكاره به كاربر ارائه نمود.

مزاياي دستگاه كارتخوان ايمن مدل Bio-SCR+

افزايش امنيت و حريم خصوصي

امنيت رمز كارت به دليل وجود كي پد و عدم نياز به ارائه رمز كارت به اپراتور تضمين ميگردد .اين امر سبب
مي شود كه نه تنها اپراتور ،بلكه افرادي كه در اطراف هستند از رمز كارت كه از اهميت بسيار باﻻيي برخوردار
است ،مطلع نشوند.
افزايش سهولت
يكپارچه بودن كارتخوان ،اسكنر اثر انگشت و كي پد و دوربين ،سبب ايجاد سهولت كاربري مي گردد .به نحوي
كه كاربر تنها با يك وسيله روبرو است كه كاركردن با آن بسيار ساده است.
اقتصادي بودن
تجميع چند دستگاه در يك دستگاه باعث شده هزينه توليد كاهش يافته و به مراتب اقتصادي تر از خريد
مجزاي كي پد ،كارتخوان و  ...باشد و اين امر سبب فراگيري استفاده از آن مي گردد.
كاهش پيچيدگي و زمان برنامه نويسي
ﻼ مبني بر استانداردها طراحي شده و در سيستم عاملهاي مختلف بدون نياز به
دستگاه كارتخوان ايمن كام ٌ
هيچ نصبي كار مي كند و نيازي به برنامه نويسي با  SDKخاصي ندارد و اين امر سبب كاهش پيچيدگي و
هزينه در توسعه و نگهداشت برنامه و دستگاه شده و زمان توسعه نرم افزار را كاهش مي دهد.
قابليت سفارشي شدن در زمان كوتاه
به دليل طراحي و ساخت داخلي دستگاه ،امكان سفارشي شدن آن در زمان بسيار كوتاه از حيث طراحي و يا
اضافه شدن قابليت هاي ديگر وجود دارد كه بهره بردار مي تواند با توجه به نياز خود ،محصول سفارشي
درخواست نمايد.

Fingerprint Scanner
 Optical Scanner
 PIV Standard
 Resolu on: 500 DPI
 Window size: 17mm*22mm
Smart Card reader
 CCID Compatible
 ISO7810 ID-1 Standard
 ISO7816 Standard
 PC/SC Standard
 R/W cards with class A, B, C
 T=0 or T=1 protocol
Key pad interface
 HID Compliance
) Numeric Key (0 to 9
 “CL”, “Enter” Keys
 Sound button
Physical Characteristics
 USB 2.0 compa ble port
 UV LED
 Dim: 30(H) x 105(W) x 140(L) mm
Easy Deployment
 Multi-platform:
)All Windows (32/64bit
Mac
Linux
Android
IOS

 Driverless Installation
 Integration with PKI-Enabling
Systems
 Integration with NID Applications
All NID related applications in:
 e-banking
 e-government
 e-communication
 e-notarization
 e-insurance
 e-police

