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Geçiş Kontrol, Yeniden Tasarlandı
HID Global'in İmza serisi geçiş kontrol okuyucuları olan HID Signo ile 
güvenlik modernlikle bir araya gelmiştir. 

Şık ve üst düzey bir tasarıma sahip HID Signo Okuyucular, HID'nin sınıfında en iyi  

performansı sunma geleneğinin sınırlarını genişletirken, kuruluşları güvende 

tutmak için yenilikçi özellikler de getirmiştir. HID Signo Okuyucular, kuruluşların 

dinamik dünyamızın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak için, 

çok yönlü, güçlü ve geleceğe hazır bağlantı teknolojileriyle donanmış olarak 

tasarlanmıştır.

• Çok Yönlü 
Bluetooth ve Yakın Alan İletişimi (NFC) üzerinden HID Mobile Access desteği 

dahil olmak üzere en geniş kimlik teknolojisi yelpazesi. Ek olarak, Apple 

Cüzdan'daki kimlik bilgilerini desteklemek için Apple'ın Geliştirilmiş Temassız 

Yoklama [Enhanced Contactless Polling (ECP)] teknolojisi.

• Benzersiz Performans 
Şifreleme anahtarlarını sertifikalı güvenli eleman donanımında çok güvenli  

şekilde saklama ve okuyucunun okuma mesafesi performansını otomatik  

olarak yeniden ayarlamasını ve optimize etmesini sağlayan yeni yüzey   

algılama özellikleri.

• Geleceğe Bağlı 
Tüm okuyucularda, güvenli çift yönlü iletişim için Açık Denetimli Aygıt   

Protokolü (OSDP) için hazır destek bulunur. Her okuyucu "veri taşıma" veya 

fiziki temasa gerek kalmadan uzaktan bağlanıp yönetilmek üzere tasarlanmıştır.

Ek olarak, HID Signo Okuyucuları sipariş etmek ve kurmak basittir ve böylece 

yükseltme işlemi herkes için kolay olur.

"Bu son teknoloji 

okuyucu, çok 

yönlü olmak ve 

özelleştirme 

için giderek 

artan talebe 

cevap vermek

için tasarlandı."



Piyasadaki Çok Yönlülüğü  
En Yüksek Okuyucular
En Geniş Kimlik Teknolojisi Yelpazesi İçin Dahili Destek

Geçiş kontrol söz konusu olduğunda, seçim önemlidir. Bugün piyasada  

bulunan hiçbir geçiş kontrol okuyucusu, yüksek frekanslı teknolojilere yönelik 

destek verme konusunda HID Signo ile karşılaştırılamaz. Aslında, HID Signo 

Okuyucular Seos, HID Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS 

ve diğer teknolojilerinde içinde bulunduğu 15'ten fazla kimlik teknolojisiyle 

beraber çalışabilme yeteneği sayesinde, tasarım açısından esnektir. 

Bu benzersiz kimlik teknolojisi desteği, sadece bugünün teknolojileri ile sınırlı 

değildir, bunların ötesine uzanır; tek bir HID Signo Okuyucu aşağıdaki eski 

kimlik teknolojilerinin tamamını destekleyebilir: 

• HID Proximity®

• Indala Proximity®

• AWID Proximity 

• 125 kHz ID-1

Bu özellik sadece seçeneklerinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda modern 

kimlik bilgisi teknolojilerine geçişi de kolaylaştırır.

Her HID Signo Okuyucuda, Apple Cüzdan'daki kimlikleri desteklemek için 

Apple'ın Geliştirilmiş Temassız Yoklama  

[Enhanced Contactless Polling (ECP)] teknolojisi de bulunur

"HID Signo 

Okuyucularda hız 

kontolü (velocity check)

ve hızlı elektronik 

kaba kuvvet 

saldırılarına (brute force attack) 

karşı patentli bir 

koruma özelliği 

vardır."



Signo = Güvenlik
Geçiş kontrol ihtiyacınız ne kadar karmaşık olursa olsun, güvenlik her 
şeyden önce gelir.

Hemen her senaryoda güvenli geçiş kontrol sağlamak için basit ve etkili  

bir yaklaşım sunan HID Signo Okuyucular benzersiz güvenlik sunar. Bu, veri  

orijinalliğini ve gizliliğini garanti eden çok katmanlı bir güvenlik modeliyle  

elde edilir.

Ek güvenlik özellikleri arasında:

• Şifreleme anahtarlarının sertifikalı (EAL6+) güvenli eleman donanımında  

güvenli depolanması

• Okuyucu ile kapı kontrolörü arasında kutudan çıktığı gibi güvenli ve çift  

yönlü iletişim OSDP Güvenli Kanal Protokolü desteği

• Kimlik bilgilerini tek bir nesnede depolamak ve taşımak için bir veri modeli  

olan HID Secure Identity Object™ (SIO) ile güvenilir, sağlamlaştırılmış kimlik  

doğrulaması

• Güvenlik profesyonellerine gelişmiş güvenlik için özel bir kimlik doğrulama  

anahtarı sunan HID iCLASS Elite ve Corporate 1000 programlarına destek

Kurulumu Kolay, Yönetimi Kolay
Güvenlik işinde vakit nakittir. 

HID Signo Okuyucuların sıva altı montaj sağlayan yeni terminal blok kablolama 

tasarımı sayesinde, hiçbir ek yükseltme parçası gerekmeksizin kurulması 

kolaydır. Ayrıca, bu okuyucular ek conta ihtiyacı olmadan IP65 dış mekan 

koruma derecesine sahiptir.

Kurulumdan sonra, HID Signo Okuyucuların üzerinde bulunan BLE ve OSDP 

özelliği sayesinde yükseltme ve yönetimleri kolaydır. Sahada donanım 

yazılımını uygun şekilde yapılandırmak ve yükseltmek için HID Reader Manager 

ile tamamen uyumludur. Dahası, cihaz yapılandırması OSDP üzerinden kontrol 

paneli aracılığıyla gönderilebilir.

"HID Signo Okuyucuları  

kurmak yeni terminal  

blok kablolama tasarımı 

sayesinde çok kolaydır.”



Daha Akıllı,  
Daha Bağlı Geçiş Kontrol
Mülk sahipleri okuyucularını HID Signo'ya yükselterek, güvenlik sistemlerini 

daha önce hiç olmadıkları kadar geleceğe hazır hale getirebilir ve yeni 

tehditlere karşı koymak veya gelecekte yapılması gerekecek geliştirmeleri 

uygulamak için gerçekten dinamik araçlarla donatılmasını sağlayabilirler.

HID Signo Okuyucular, modern ve dağıtık bir ekosisteme bağlanarak ve 

bu ekosistem içinde yönetilerek, kapıları güvence altına alma konusunda 

geleneksel yaklaşımının ötesine geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu işlevsellik, 

geçiş kontrol sistemlerine yeni gereksinimler, yapılandırmalar veya tehditler 

ortaya çıktıkça dinamik olarak yanıt verme yetkinliği verir.

Sınıfının en iyisi olan bu okuyucular, aşağıdaki özellikleri sayesinde 
kuruluşların gelecekten etkilenmeyecek bir deneyim elde etmelerini 
sağlar:

• Kendinden mobil erişim özelliği sağlama  
 — hazır olduğunuzda mobil erişimi başlatın

• Wiegand'dan OSDP'ye kolay geçiş sağlama 
 — okuyucu ve kapı kontrolörü arasında güvenli şifreli iletişim

• Eski ve gelecek kimlik türü teknolojilerini destekler 
  — mevcut kimlik türlerini güvenli teknolojiye kendi hızınızda yükseltin

"HID Signo 

Okuyucu kurulup 

yapılandırıldıktan 

sonra, kullanıcılar 

sadece olması 

gerektiği gibi 

çalışan teknolojiye 

güvenebilirler.”



Yarının Teknolojisi Burada
HID Signo Okuyucular, bugünün kuruluşlarını geleceğin geçiş 
kontrolüyle tanıştırır.

Şık ve modern tasarımının arkasında, bu son teknoloji okuyucu platformu, en 

geniş kimlik teknolojisi yelpazesi desteği ile esnek ve güvenilir performans 

sağlar. HID Signo, HID Global'in geçiş kontrol sektöründeki liderliğini daha da 

artırırken, tesisleri daha da güvenli hale getirmek için yeni özellikler ekleyerek, 

rakipsiz güvenlik ve güçlü performans sağlar.

Geçiş kontrol okuyucularınızı HID Signo'ya yükseltmek, bir yandan bugün için 

size rahatlık ve güvenlik sağlarken diğer yandan da yarın olabilecek her şeye 

karşı sizi hazırlar - işte bu Signo'nun size verdiği sözdür.

Daha fazla bilgi için hidglobal.com/tr/signo adresini ziyaret edin

"HID Signo  

Okuyucular, HID  

Global tarafından  

sunulan tüm bulut 

tabanlı çözümler için  

temel oluşturan güçlü  

bir bulut platformu  

olan HID Origo'ya  

entegre olmak üzere  

üretilmiştir. "

Güvenebileceğiniz Performans
HID Signo Okuyucular, HID'in güvenilir, güçlü geçiş kontrol performansı 
geleneğini bir adım öteye taşır. 

Bu okuyucular, geniş bir kullanım senaryosu yelpazesi kapsamında güvenilir 

cihazlardır ve her büyüklükteki kuruluş için verimlilik sağlayan çeşitli 

geliştirmeleri içerir.

• Yeni yüzey algılama özelliği, okuyucu metal üzerine monte edildiğinde  

 bunu algılamasını ve okuma mesafesi performansını optimize etmek için  

 otomatik olarak yeniden ayarlanmasını sağlar.

• Kapasitif dokunmatik tuş takımı sayesinde, aşırı zorlu koşullarda güvenilir  

 performans sağlamak mümkün olur ve zorlu dış mekan koşulları için idealdir.

• iBeacon desteği, mobil cihazların okuyucuya gösterilmeden önce   

 "uyandırılmasını" sağlar ve günün ilk okuma performansını ve okuma  

 mesafesi tutarlılığını önemli ölçüde artırır. 

• Akıllı Güç Modu Enerji Tasarrufu özelliği, okuyucu bekleme durumundayken  

 enerji tüketimini azaltarak daha yeşil bir deneyim sağlar.
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