
โซลูชนัการเขา้ถึงทางกายภาพ

สมารท์การด์ HID Global’s iCLASS® Seos™ 
สรา้งโดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและเปิดเพ่ือจดัการ
และพิสจูนต์วัตน ใบเบือ้งตน้บตัรจดัการกบัความ
ตอ้งการรกัษาความปลอดภยัของตวัตนส�าหรบัตลาด
โซลชูนัการใชง้านทางกายภาพ (PACS) แตบ่ตัรนี้

ยงัออกแบบมาเพ่ือรองรบัการใชง้านอืน่ๆ เชน่ การ
ยืนยนัตวัตนดว้ยรหสัผ่านแบบใชค้รัง้เดียว (OTP) 
ส�าหรบัการเขา้สูร่ะบบไปยงัเครือขา่ยและทรพัยากร
ไอทีอืน่ๆ 

บตัร iCLASS Seos เหมาะส�าหรบัองคก์รท่ีมีขอ้
ก�าหนดดา้นการรกัษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด
เพ่ือโซลชูนัดา้นหลกัฐานอา้งอิงขององคก์ร และ
รฐัวิสาหกิจและหน่วยงานรฐับาลท่ีมองหาโซลชูนั
ท่ีตน้ทนุไม่สงู ในฐานะสว่นหน่ึงของแพลตฟอรม์ 
iCLASS SE® บตัรเหลา่นีร้กัษาความสมบรูณ์
ของขอ้มูลมากกวา่และปกป้องความเป็นสว่นตวั
โดยใชป้ระโยชนจ์ากวิธขี ัน้ตอนการเขา้รหสัลา่สดุ 
บตัร iCLASS Seos ยงัใชร้ะเบียบพิธกีารรบัสง่
ขอ้ความอยา่งปลอดภยัเพ่ือปกป้องการสง่ขอ้มูลดว้ย
แอพพลิเคชนันอกบตัร ซึง่ใหก้ลไกการยืนยนัตวัตน
ท่ีถกูตอ้งท่ีแขง็แกรง่เพ่ือปกป้องการสือ่สารระหวา่ง
บตัรและเคร่ืองอา่นบตัร 

บตัร iCLASS Seos อ�านวยความสะดวกการใชง้าน
รว่มกนัสงูสดุและมีแอพพลิเคชนัตามมาตรฐานท่ีเสนอ
อินเตอรเ์ฟสค�าสัง่บตัรสากล โซลชูนันีย้งัสนับสนุน

ชดุค�าสัง่ ISO/IEC 7816-4 และตน้แบบขอ้มูล
ท่ีก�าหนดอินเตอรเ์ฟสท่ีรองรบัระหวา่งบตัร iCLASS 
Seos และเคร่ืองอา่นบตัร 

บตัร iCLASS Seos ใหก้ารจดัการตวัตนท่ีปลอดภยั
แบบไวใ้จไดภ้ายในแพลตฟอรม์ iCLASS SE ของ 
HID Global ท่ีเป็นไปตามตน้แบบขอ้มูล Secure 
Identity Object (SIO) 

แพลตฟอรม์ iCLASS SE จดัการการแจกจา่ย
ท่ีปลอดภยัและอายกุารใชง้านของขอ้มูลรบัรอง 
iCLASS Seos รองรบั SIO มากมายท่ีอยูบ่นขอ้มูล
รบัรอง/อปุกรณเ์ดียวเพ่ือรกัษาความปลอดภยัของ 
PACS (รวมถึงขอ้มูลแอพพลิเคชนัอืน่ใดก็ตาม) ซึง่
ท�าใหแ้อพพลิเคชนัสามารถจดัหาชดุขอ้มูลท่ีไดร้บั
การปกป้องส�าหรบัตวัตนในแตล่ะแอพพลิเคชนั 

เพ่ือเป้าหมายดา้นการยา้ย ขอ้มูลรบัรองมีอยูใ่น
รปูบตัรหลากหลายเทคโนโลยีท่ีรวม 125 KHz 
Proximity และไมโครโปรเซสเซอรไ์รส้มัผสั Seos 
ความถีส่งู 

hidglobal.com

บตัร iCLASS® Seos™

สมารท์การด์ไรส้มัผสัความถีสู่งเพื่อรกัษาขอ้มูลระบุตวัตน

 � �การพิสูจนต์วัตนท่ีดีเย่ียม – บตัรรวมการใชง้านแบบพรอ้มใชส้�าหรบับริษทัใบแรกส�าหรบัการรกัษา
ความปลอดภยัการใชง้านทางกายภาพและการเขา้ถึงทรพัยากรไอที

 � �การท�างานร่วมกนัท่ีเพิ่มขึน้ – โซลชูนัเปิดและตามมาตรฐานรองรบัเทคโนโลยีในอนาคตและสามารถ
จดัเก็บขอ้มูลส�าหรบัการใชง้านมากมาย 

 � �การรกัษาความปลอดภยัที่ไม่พึ่งเทคโนโลยี – การรกัษาความปลอดภยัหลายช ัน้รองรบัตน้แบบ
ขอ้มูล Secure Identity Object (SIOs®) ท่ีพกพาได ้

 � �ความเป็นส่วนตวัสูงขึน้ – ไม่มีการแลกเปลีย่นตวัระบตุวัตนท่ีติดตามไดช้ว่งเซสชนับตัร ซึง่เป็นการ
ป้องกนัขอ้มูลท่ีเชือ่มโยงกบับตัรไม่ใหถ้กูเปิดเผยหรือท�าซ�า้

แพลตฟอรม์ iCLASS SE®



คณุลกัษณะเทคโนโลยี 
 � มีอยูใ่นหน่วยความจ�า 8 กิโลไบตห์รือ 16 กิโลไบต ์
 � ข ัน้ตอนวิธเีขา้รหสั AES-128 บิตส�าหรบัการปกป้องขอ้มูล
 � ระเบียบพิธกีารการตรวจสอบความถกูตอ้งของกนัและกนัท่ีมีการกระจายคีย ์

เซสชนัหลากหลายเพ่ือปกป้องเซสชนับตัรแตล่ะเซสชนั  

(โดยใชก้ารรบัสง่ขอ้ความท่ีมีการรกัษาความปลอดภยั) 
 � การจดัเก็บขอ้มูลอยา่งปลอดภยัดว้ยตน้แบบขอ้มูลยืดหยุน่ (ตามระบบไฟล)์ 

โดยใชโ้ครงสรา้งท่ีมีไฟรว์อลลส์�าหรบัการแยกขอ้มูลระหวา่งแตล่ะแอพพลิเคชนั
 � รองรบัมาตรฐาน ISO/IEC 7810, 7816 และบตัรไรส้มัผสั (14443 A)
 � โปรแกรมระบตุวัตนเป็นเอกลกัษณไ์รส้มัผสั 4 ไบต ์ (คา่สุม่) 
 � ชดุค�าสัง่ทัว่ไปตาม ISO/IEC 7816-4 
 � ชปิฮารด์แวรท่ี์รวมโปรเซสเซอรร์ว่มท่ีมีประสิทธภิาพสงูส�าหรบัการค�านวณการ

เขา้รหสัดว้ยคียส์มมาตร
 � การสรา้งรหสัแบบใชค้รัง้เดียวโดยใชโ้ซลชูนัตามมาตรฐาน 
 � การออกแบบบตัรท่ีมีอยู ่ แถบแม่เหล็ก ขอ้ความและกราฟิกท่ีก�าหนดเอง  

(ตอ้งมีปริมาณขัน้ต�า่) 

ขอ้มูลเฉพาะ

คณุลกัษณะดา้นการรกัษาความปลอดภยั�
 � เขยีนโปรแกรมไดด้ว้ย Secure Identity Objects® (SIOs®) หน่ึงเดียวหรือ

มากกวา่หน่ึงส�าหรบัแตล่ะแอพพลิเคชนั 
 � ความตา้นทานการโจมตีทัว่ไปสงู (ตวักลางแทรกแซงการสือ่สาร การโจมตีซ�า้

และอืน่ๆ) 
 � มีอยูพ่รอ้มคณุลกัษณะตอ่ตา้นการปลอมแปลง เชน่ ฮอโลแกรม, ฮอโลกราฟิก 

ฟอยล,์ และ OVI (Optical Variable Ink)

คณุลกัษณะไรส้มัผสัเทคโนโลยีเดียว�
 � iCLASS Seos ดว้ยโปรเซสเซอรก์ารด์ 8K ส�าหรบัแอพพลิเคชนัมาตรฐานหรือ

ดว้ยหน่วยความจ�า 16K ขยายส�าหรบัแอพพลิเคชนัท่ีเรียกรอ้ง
 � ใชป้ระโยชนจ์ากตน้แบบขอ้มูล SIO และการรกัษาความปลอดภยั

การท�างานร่วมกนั
 � เครื่องอา่นบตัร iCLASS SE® และ multiCLASS SE® รองรบัเต็มท่ีและ

สามารถด�าเนินการรปูแบบขอ้มูล SIO รองรบัโดยเคร่ืองอา่นบตัร iCLASS SE 
ท่ีมี firmware Revision E หรือรุน่ใหม่กวา่เทา่น้ัน

 iCLASS® Seos™ 8K� และ�iCLASS® Seos™ 16K

หมายเลขอะไหล่พืน้ฐาน
5005 ส�าหรบับตัร 16K มาตรฐาน / 5006 ส�าหรบั 8K 

5015 ส�าหรบับตัร 16K ท่ีฝังได ้ / 5106 ส�าหรบั 8K

ความถีใ่นการปฏิบติังาน 13.56 MHz ท่ีมี ISO/IEC 14443 ประเภท A

ระยะการอา่นสูงสุดท ัว่ไป� 3-4˝ (ขึน้อยูก่บัเคร่ืองอา่นบตัรท่ีใช)้ 

ขนาด� 2.127˝ x 3.375˝ x 0.033˝ สงูสดุ (5.40 x 8.57 x 0.084 ซม) 

โครงสรา้ง� คอมโพสิตท่ีมี 60% PVC / 40% PET 

อณุหภูมิการท�างาน� -40° ถึง 158° F (-40° ถึง 70° C) 

น�้าหนกั� 0.20 ออนซ ์ (5.5 กรมั) 

ขนาดหน่วยความจ�า� /� พืน้ที่

แอพพลิเคชนั�
การจดัสรรหน่วยความจ�ายืดหยุน่ iCLASS Seos 16K 

หรือโปรเซสเซอรท่ี์มีการรกัษาความปลอดภยั iCLASS Seos 8K 

โหมดความเป็นส่วนตวั โหมดรกัษาความเป็นสว่นตวั (พรอ้มการเขา้รหสัโปรแกรมระบอุปุกรณ)์ 

การรบัส่งขอ้ความอย่างปลอดภยั EN 14890-1 และ 7816 เรียงกนัโดยใชข้ ัน้ตอนวิธ ี AES

กลไกการพิสูจนต์วัตนกนัและกนั ตาม ISO/IEC 24727-3 2008 ดว้ย NIST SP800-56A (ส�าหรบัแหลง่ท่ีมาคียเ์ซสชนั) 

เขยีนความทนทาน� วงจร 500,000 ข ัน้ต�า่

การเกบ็รกัษาขอ้มูล� 20 ปีข ัน้ต�า่ 

ความใกลเ้คียง� HID� ไม่ 

ไม่� สมารท์ชปิผูติ้ดตอ่แบบฝังได�้ ใช ่

สัง่พิมพไ์ด�้

ใช ่ (ขาว/บตัรขาว) 
ใชไ้ดก้บัการเขยีนภาพโดยตรงและเคร่ืองพิมพท่ี์โอนความรอ้น 

 (จาก HID แตย่งัมาจากซพัพลายเออรอื์น่ๆ ดว้ย) 
พืน้ท่ีแยกส�าหรบัการสัง่พิมพอ์าจใชไ้ดใ้นบางพืน้ท่ีพลาสติกบนบตัร

การเจาะสล็อท� ไม่มี 

บริการตวัตนปลอดภยั  บตัรก�าหนดเองมีอยูผ่่าน HID Identity เม่ือรอ้งขอ 

ตวัเลือกดา้นการรกัษาความ
ปลอดภยัโดยใชภ้าพ�

เลือกไดร้วมโฮโลแกรม การป้องกนัการปลอมแปลง ฮอโลกราฟิก ฟอยล ์

ตวัเลือกการรกัษาความปลอดภยั
เพิ่มเติม�

Corporate 1000, Secure Identity Object (SIO) การเขยีนโปรแกรมดว้ย SE-Elite 

การรบัประกนั� อายกุารใชง้าน ดนูโยบายการรบัประกนัฉบบัสมบรูณส์�าหรบัรายละเอียด

hidglobal.com
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