นวัตกรรมใหม่ของ
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัว

ปลอดภัย ยืดหยุ่นและเพิ่มลดประสิทธิภาพได้
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Seos ช่วยปกป้ององค์กรจาก
ภัยคุกคามและจุดอ่อนต่างๆ
ในปัจจุบันได้ดีกว่าโซลูชันอื่นๆ
ที่มีจำ�หน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน
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ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยมีการพัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พร้อมไปกับการพัฒนาเทค
โนโลยีเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงความปลอดภัยทางกายภาพ อง
ค์กรส่วนใหญ่ยังคงใช้เทคโนโลยีการควบคุมการเข้าถึงแบบเดิมซึ่งทำ�ให้เกิดช่องโหว่ที่ไม่จำ�เป็น องค์กรนั้นจะ
ต้องค้นหาโซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของโลกที่ก้าวไปข้างหน้าในทุกๆ ขณะ
HID Global จึงสร้าง Seos® ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัว
Seos ให้ทั้งความปลอดภัยและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับทุกองค์กร ด้วยการเข้ารหัสขั้นสูงและโค
รงสร้างพื้นฐานที่กำ�หนดโดยซอฟต์แวร์ Seos จึงให้ความปลอดภัยในการระบุตัวตนที่มั่นใจได้สำ�หรับทุกอุปก
รณ์ และยังสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่นอกเหนือไปจากการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพอีกด้วย
Seos เหนือกว่าเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวแบบเดิมและที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยจุดเด่นดังต่อไปนี้
¡ ความปลอดภัย: การเข้ารหัสที่ดีที่สุด สำ�หรับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น
		 ทำ�ให้มีสภาพแวดล้อมความปลอดภัยที่ดีกว่าเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวอื่น ๆ
¡ เคลื่อนย้ายได้: Seos มีพื้นฐานจากซอฟต์แวร์ และไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮาร์ดแวร์ ทำ�ให้มีคว
		ามยืดหยุ่นในการใช้งานกับอุปกรณ์ รวมถึงการใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สมาร์ทการ์ด ป้ายแท็ก
		 และอื่นๆ อีกมากมาย
¡ แอปพลิเคชัน: Seos สามารถใช้งานบนแอปพลิเคชันนอกเหนือจากการควบคุมการเข้าถึงทางก
		ายภาพ รวมถึงการปรับใช้สำ�หรับหน่วยงานธุรกิจ การศึกษา รัฐบาล สถานบริการ และอื่น ๆ
ความสามารถขั้นสูงนี้ทำ�ให้องค์กรได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นใน
การเลือกใช้อุปกรณ์และแอปพลิชันให้ตรงตามความต้องการของตน

ความปลอดภัยที่ไร้ผู้เทียบเคียง

Seos มอบความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระดับสูงและความเป็นส่วนตัวในระดับที่เหนือกว่าเทคโนโลยีข้อมูล
ประจำ�ตัวแบบเดิมและของรายอื่น ทั้งนี้เพราะ Seos ใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยแบบหลายชั้น และใช้แนว
ปฏิบัติที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูล
Secure Identity Objects
Seos และแพลตฟอร์มของ iCLASS SE® และเครื่องอ่าน multiCLASS® SE จะช่วยยกระดับการรักษาความ
ปลอดภัยแบบหลายชั้น โดยเทคโนโลยีนี้จะผสมผสานการควบคุมความปลอดภัยแบบต่างๆ เข้าด้วยกันในกา
รปกป้องทรัพยากรและข้อมูล
หนึ่งในชั้นความปลอดภัยเหล่านี้ คือ Secure Identity Object หรือ SIO ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลที่ได้รับก
ารปกป้องด้วยการเข้ารหัส เพื่อเก็บรักษาข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยการระบุอัตลักษณ์บุคคล เช่น
รหัสประจำ�ตัวผู้ใช้
SIO ยังเป็น ID ที่นำ�ไปใช้งานได้ จึงสามารถโปรแกรมตามจำ�นวนของข้อมูลประจำ�ตัวทางกายภาพ และสาม
ารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ SIO ของ Seos นั้นมีลักษณะเฉพาะ มีสี่ประการ
ที่จะช่วยเพิ่มการปกป้องความปลอดภัย:
¡ มีข้อมูลการระบุตัวตัวแบบดิจิทัลเฉพาะสำ�หรับผู้ใช้
¡ ผูกไว้กับอุปกรณ์ในแบบเข้ารหัส
¡ ลงชื่อเมื่อถึงเวลาสร้างและตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นแหล่
		 งที่เชื่อถือได้
¡ เข้ารหัสเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการอ่าน ID ของผู้ใช้ที่ฝังติดตั้งไว้

“Seos
นั้นเป็นมากกว่าแค่ประตูเข้าออก
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เราสามารถจัด
การข้อมูลประจำ�ตัวได้ดียิ่งขึ้น และ
ช่วยให้สามารถจัดการกับแผนกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”
DANNY ANTHES
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลรับรอง: The Seos Core
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวของ Seos นั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ Seos Core คือชุดเก็บข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเป็
นรูปแบบสำ�หรับการเก็บและใช้ข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลที่สอดคล้องกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พื้นฐาน
ฮาร์ดแวร์ และโพรโทคอลการสื่อสารใดๆ
Seos Core ใช้ประโยชน์จากคอนเทนเนอร์ที่เรียกว่า Application Dedicated Files (ADF) ภายใน ADF
แต่ละส่วนคือ Object Identifier (OID) ที่ไม่ซ้ำ�กับตัวใดๆ ซึ่งรับหน้าที่เก็บหนังสือรับรองดิจิทัลไว้ ADF แต่ละ
ตัวได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
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ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น
Seos นั้นมีการพัฒนาตามมาตรฐา
นระดับโลกที่เปิดกว้าง
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Seos ดำ�เนินรอยตามแนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในการปกป้องข้อมูล และมีมาตรฐานในการตรวจสอบแบ
บเปิดอย่างกว้าง ซึ่งตามจริงแล้ว เทคโนโลยีนี้ใช้มาตรฐานเดียวกับระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์สร้างลายเซ็นแบบปลอดภัย รวมไปถึงบัตร Europay, Mastercard และ Visa ทั้งนี้ประกอบไปด้วย:
การจัดการคีย์: ทำ�อะไรได้มากกว่าการใช้งานที่เรียบง่ายอย่างการคำ�นวณคีย์ของบัตรที่ผูกกับแอปพลิเคชั่น
และการใช้งาน
การรับรองความถูกต้องร่วมกัน: ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของข้อความได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับเทคโ
นโลยีในระดับเดียวกัน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัตรกับเครื่องอ่านและเป็นจุดเริ่มของคีย์เซสชันที่
จะมีการใช้ในภายหลัง
การส่งข้อความที่มีความปลอดภัย: ลดช่องโหว่และปกป้องความสมบูรณ์ของเซสชันโดยไม่คำ�นึงว่าจะมีคว
ามยาวเป็นเท่าใด ตรวจพบและปฏิเสธการลบ การแทรก การเล่นซ้ำ� หรือการสั่งซื้อซ้ำ�
ที่ได้มาตรฐาน: Seos ใช้มาตรฐานสากลแบบเปิดที่ได้รับการวิจารณ์ ตรวจสอบ และรับรองเป็นประจำ�โดยเ
จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความปลอดภัยระดับสากลที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เทคโนโลยีนี้ตรงกันข้ามกับระ
บบที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีการยกระดับขึ้นจนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหา การยึดมั่นในมาตรฐา
นการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างเข้มงวดสูงสุดนี้ทำ�ให้ Seos สามารถปกป้ององค์กรจากภัยคุก
คามและช่องโหว่ต่างๆ ในทุกวันนี้ได้ดีกว่าวิธีการอื่นใดในท้องตลาด

ความเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นกับอุปกรณ์

ข้อมูลประจำ�ตัวในยุคปัจจุบันจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สามารถเลือกใช้โทรศัพท์ การ์ด
อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นข้อมูลประจำ�ตัวที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
Seos เป็นเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวที่กำ�หนดโดยซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงไม่ขึ้นอยู่กับชิปของฮาร์ดแวร์ ความเป็น
อิสระนี้ทำ�ให้เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวเพื่อความปลอดภัยสามารถใช้งานกับอุปกรณ์และโพรโทคอลการสื่อส
ารต่างๆ ได้อย่างมากมาย
มากประสิทธิภาพในการพกพา - สามารถพอร์ต Seos ให้เข้ากับอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกันเ
พื่อให้สามารถส่งในหลายรูปแบบ
โซลูชันที่สามารถกำ�หนดเองได้ ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถเลือกสมาร์ทการ์ดและอุปกรณ์เคลื่อนที่ใ
ห้เหมาะกับความต้องการของพนักงานได้ Seos ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับโซลูชั่น HID Mobile Access®
ที่ได้รับรางวัล
โปรโตคอลที่เลือกได้- Seos Core นั้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเลือกโปรโตคอลในการสื่อสารและช่วยน
ำ�เสนออินเทอร์เฟซที่สอดคล้องกับตัวควบคุมการเข้าถึงได้โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงวิธีในการสื่อสาร
ความสะดวกและประสิทธิภาพอื่นๆ - เทคโนโลยี HID Mobile Access นั้นช่วยให้พนักงานสามารถใช้อุป
กรณ์สมาร์ทในการเย้าถึงใช้งานประตู ประตูเครือข่ายและอื่น ๆ
ปรับใช้ได้จากระยะไกล - แพทช์สำ�หรับซอฟต์แวร์นั้นสามารถนำ�ไปใช้งานจากระยะไกลได้หากจำ�เป็น ซึ่งต่
างจากการออกใบรับรองที่ใช้ชิปอย่างสมบูรณ์

สมาร์ทการ์ด

อุปกรณ์พกพา

รายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เข้ากันได้ สามารถเข้าไปดูได้ที่: hidglobal.com/mobile-access-supporteddevices

สวมใส่ได้
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เวลาและการเข้างาน

แอปพลิเคชันมากขึ้น
สำ�หรับการทำ�งานที่เพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของ
Seos คือการเพิ่มสมรรถภาพของ
แอปพลิเคชันนอกเหนือไปจากกา
รควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพแ
บบเดิม

การพิมพ์ที่ปลอดภัย

ที่จอดรถ
การจัดการ
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ตู้ขายของไม่ต้องใช้เงินสด

เข้าสู่ระบบ
เครือข่าย

องค์กรต้องสามารถจัดการข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลที่ใช้สำ�หรับแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างอิสระ รวมถึงสา
มารถตั้งค่าโดเมนของความน่าเชื่อถือที่ต่างกันได้ Seos ให้ความสำ�คัญกับตัวตนดิจิทัลในแอปพลิเคชันหลาย
ตัว ซึ่งอยู่นอกเหนือการใช้งานในรูปแบบเดิม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ
เฟรมเวิร์กที่ครอบคลุม
Seos สร้างเฟรมเวิร์กปลอดภัยที่ช่วยปกป้องการเข้าถึงข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบ
บเข้ารหัสที่รัดกุม นี่เป็นรากฐานของบัตรแอปพลิเคชันหลายตัวใบจริง ที่มีเพียงระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่
สามารถอ่านข้อมูลรับรองเหล่านั้นได้
ADF แบบพลวัต
ข้อมูลประจำ�ตัวแบบดิจิทัลจะถูกเก็บเป็น ADF และแต่ละรายการนั้นจะได้รับการปกป้องผ่านการเลือกและก
ารรับรอง ซึ่งต้องใช้ระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวสูงสุดด้วยการใช้งานปุ่มหลายๆ ปุ่ม ADF สาม
ารถสร้างและกำ�จัดออกไปได้อย่างเหมาะสมตลอดอายุการใช้งานของข้อมูลประจำ�ตัว
ตัวเลือกหน่วยความจำ�
จัดเก็บแอปพลิเคชันด้วยหน่วยความจำ�ที่มีให้เลือกขนาด 8KB หรือ 16KB สำ�หรับแพลตฟอร์มที่ใช้ Java
เป็นหลักนั้นสามารถทำ�การโหลด Seos ไว้ในพื้นที่หน่วยความจำ�ที่ปลอดภัยและหน่วยความจำ�ที่ใช้ได้สูงสุด
ถึง 144KB เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันในแบบที่กำ�หนดเอง
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
จัดเก็บรหัสผ่านแบบคงที่และสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวตามมาตรฐานของ Oath HOTP ซึ่งเป็นทางเลือก
ที่วางใจได้ในการสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำ�หรับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันจา
กระยะไกลที่ปลอดภัย

นวัตกรรมใหม่ของ
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัว
เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวรุ่นเก่าไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับความต้องการขององค์กรในปัจจุ
บันและในอนาคตได้ เทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวไม่เพียงต้องให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมการเข้าถึง
ทางกายภาพไม่ได้เป็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัย แต่ยังต้องเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้
ทั้งพนักงานและผู้บริหารอีกด้วย
ด้วยระบบความปลอดภัยชั้นยอด ความยืดหยุ่นต่ออุปกรณ์ และความสามารถสำ�หรับแอปพลิเคชันชั้นนำ�
Seos คือตัวเลือกของเทคโนโลยีข้อมูลประจำ�ตัวที่ถูกต้องสำ�หรับวันนี้ วันพรุ่งนี้ และในอนาคต

ทำ�ความรู้จักกับ Seos มากขึ้นที่
hidglobal.com/seos ได้เลย

HID Global ได้ช่วยองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกให้รู้จักและ
ยอมรับในประสิทธิภาพของ Seos หากต้องการเริ่มอัปเกรดเป็น
Seos โปรดติดต่อเราทาง getHID@hidglobal.com เพื่อกำ�หนด
เวลาให้การปรึกษาของคุณทันที
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