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SOLUÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DE CIDADÃOS

Software de Gerenciamento 
de Livescan (LSMS) da HID

O Software de Gerenciamento de 
Livescan (LSMS) da HID proporciona 
um desempenho em campo confiável e 
comprovado, para requisitos de registro 
biométrico, verificação ou identificação. 
Desenvolvida para proporcionar à captura 
rápida e de alta qualidade de vários dados 
biométricos, a interface de usuário intuitiva 
do LSMS é fácil de acessar e usar, requer 
treinamento mínimo e incorpora recursos 
que possibilitam economias de tempo. 

A aplicação LSMS integra perfeitamente 
os dados biográficos obrigatórios, seja 
pela entrada direta ou pela importação, e 
cria um arquivo em conformidade com a 
Especificação de Transmissão Biométrica 
Eletrônica (EBTS) para submissão aos 
seus órgãos públicos locais, estaduais 
ou federais de Sistemas Automatizados 
de Identificação de Impressões Digitais 
(AFIS) ou Sistemas Automatizados de 
Identificação Biométrica (ABIS).

O LSMS proporciona a captura e o 
processamento de uma série de dados 
biométricos em uma única aplicação. O 
sequenciamento personalizável de captura 
de dados e a ordem de captura de imagens 
da impressão digital, além da possibilidade 
de integração com escâneres de credenciais, 
para captura de carteiras de motorista ou 
dados de passaporte, proporcionam maior 
flexibilidade a seu caso de uso específico. O 
LSMS está disponível em vários formatos de 
submissão dos órgãos estaduais e federais.

Acessar a estação de trabalho do LSMS é 
rápido, prático e seguro com o DigitalPersona® 
para uso das forças policiais. Esse recurso 
adicional habilita uma variedade de fatores 
de logon, eliminando o uso de senhas, 
se desejado, para acesso mais rápido e 
conveniente, atendendo ao mesmo tempo 
aos requisitos do Serviço de Informações 
da Justiça Criminal (CJIS) e provendo 
uma trilha de auditoria irrefutável para 
geração de relatórios de conformidade.

RECURSOS

 � Verificações de antecedentes 
criminais

 � Submissões de conformidade

 � Registro criminal 

 � Registros do programa biométrico 

SUPORTE BIOMÉTRICO

 � Impressão digital

 � Palma da mão

 � Íris 

 � Facial

 � Assinatura

SOFTWARE DE REGISTRO BIOMÉTRICO
Para Forças Policiais: proporciona acesso a aplicações e logon rápidos e altamente seguros 
em estações de trabalho; oferece um conjunto ideal de fatores de autenticação, eliminando a 
necessidade de senhas.

Captura automática: captura facilmente impressões digitais, imagens faciais e da íris em  
uma única aplicação.

Verificações de qualidade automatizadas: provê a classificação NFIQ proporcionando o 
feedback imediato da usabilidade da identificação biométrica..Valida a segmentação para 
imagens de qualidade forense.

Anotações de registros: anota imagens de impressões digitais ausentes ou indisponíveis para 
notificar usuários.

Fluxo de trabalho personalizável: a ordem da captura da imagem de impressão digital pode 
ser personalizada para atender aos requisitos de cada aplicação. Personalize a ordem da coleta 
de dados pelo resequenciamento das abas LSMS. Organize e classifique os dados a serem 
submetidos na tabela de histórico.

Expansível: integra-se com a aplicação IDTrak SOA, provendo recursos de correspondência para 
imagens de impressão digital e da íris.

Compatibilidade do leitor de documentos: habilitado para digitalização e preenchimento 
rápidos dos  dados em códigos de barras ou tarjas magnéticas de carteiras de motorista.
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ESPECIFICAÇÕES

Disco rígido Mínimo de 160 GB

CPU Processador Intel® Core™ i5

Memória Mínimo de 4 GB; recomendado 8 GB ou mais

Sistema operacional Plataforma de cliente Windows® versões 7, 8.1 e 10

Banco de dados Microsoft SQL Server Express

Hardware compatível 

HID Crossmatch L Scan™
HID Guardian™

HID Crossmatch I Scan™
HID Jump Kits

An ASSA ABLOY Group brand

América do Norte: +1 512 776 9000
Ligação gratuita: 1 800 237 7769 
Europa, Oriente Médio e África: +44 1440 714 850
Pacífico Asiático: +852 3160 9800
América Latina – Brasil: +55 11 5514 7100
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