
โซลูชันการเข้าถึงทางกายภาพ

การสร้างความส�าเร็จของมาตรฐาน iCLASS ส�าหรับการ
ท�างานด้วยคลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตช์ (และ 125 กิโล
เฮิรตช์ส�าหรับ HID Prox) นั้นถือเป็นเรือธงของเทคโนโลยีสมา
ร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัสเลยก็ว่าได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มการ
ควบคุมการเข้าถึงแบบใหม่ของ HID Global เองก็สามารถ
น�าเสนอความปลอดภัยที่สูงกว่าสมาร์ทการ์ดแบบเดิมได้เป็น
อย่างดี แพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นรวมไปถึงโครงสร้างข้อมูลระบุ
ตัวตนที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นอิสระต่อเทคโนโลยี และอิงกับ 
Secure Identity Object (SIO) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการระบุตัว
ตนที่สามารถน�าไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

สมาร์ทการ์ดแบบ iCLASS SIO-Enabled (iCLASS SE) เป็น
ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการควบคุมการเข้าถึง iCLASS SE 
ในยุคต่อไป อีกทั้งเป็นสภาพแวดล้อมแบบเปิดที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของสถาปัตยกรรม Trusted Identity Platform (TIP) 
จาก HID เพื่อตอบสนองการใช้งานขั้นสูง รวมไปถึงความ
ปลอดภัย และสามารถในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วย

iCLASS ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้การควบคุมการ
เข้าถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีความสามารถประยุกต์
ใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วย ในขณะที่ความปลอดภัยก็
จะสูงขึ้นได้ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลความถี่วิทยุที่รับส่งถึงกัน
ระหว่างการ์ดและเครื่องอ่าน โดยการใช้อัลกอริทึมที่มีความ
ปลอดภัยสูง ส�าหรับ iCLASS SE จะเพิ่มประสิทธิภาพมาก
ขึ้นไปอีกโดยการจัดเตรียมรูปแบบการสลับสับเปลี่ยนคีย์ให้
หลากหลายขึ้น รวมไปถึงความสามารถด้านการพิสูจน์ตัว
ตน การเข้ารหัสข้อมูล การอัพเกรดไปสู่เทคโนโลยีที่ปลอดภัย
กว่าเดิม และสมรรถนะการท�างานที่สูงกว่าเดิมด้วย

iCLASS SE ของ HID ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดแบบไร้
สัมผัสที่ท�างานด้วยคลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตช์นั้น เมื่อ
ท�างานร่วมกับ HID Prox ก็จะสามารถประยุกต์ใช้งานด้าน
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การควบคุมการเข้าออกด้วย
กายภาพ การล็อกออนเข้าเครื่องพีซี การตรวจสอบสิทธิ์แบบ
โบโอเมตริก การลงเวลาท�างาน การขายสินค้าผ่านเครื่อง
ขายสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินสด ระบบขนส่งสาธารณะ การจอง
ตั๋วเครื่องบิน และโปรแกรมตอบแทนลูกค้าประจ�า เป็นต้น

การ์ด iCLASS SE® / HID Prox 
แบบมัลติเทคโนโลยี

hidglobal.com

สมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส (CONTACTLESS SMART CARDS) ยุคต่อไปที่
สนับสนุนทั้งคลื่นความถี่สูงและคลื่นความถี่ต�่า 

 � สนับสนุน Secure Identity Object™ (SIO) – ระบบรักษาความปลอดภัยแบบมัลติเลเยอร์ (multi-layered 
security) ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับข้อมูลประจ�าตัวได้ (identity data)

 � สนับสนุน Trusted Identity Platform® (TIP™) – จัดเตรียมข้อมูลประจ�าตัวที่เชื่อถือได้ (trusted identity) ด้วย
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างผลิตภัณฑ์

 � สนับสนุนการเติบโตในอนาคต – iCLASS® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดที่เขียนอ่านได้แบบไร้สัมผัส และท�างาน
ด้วยคลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตช์ จะสามารถแยกไฟล์ได้อย่างปลอดภัย เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

 � มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย – iCLASS มีหน่วยความจ�าขนาด 2, 16 และ 32 กิโลบิตให้เลือก ในขณะที่ 
MIFARE CLASSIC มีหน่วยความจ�าขนาด 1 และ 4 กิโลไบต์ให้เลือก ส่วน MIFARE DESFire EV1 นั้นมาพร้อมกับ
หน่วยความจ�า 8 กิโลไบต์ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความสามารถในการเพิ่มบัตรแถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด และสมบัติ
ด้านการป้องกันการปลอมด้วย (คัสตอมอาร์ตเวิร์ก และรูปติดบัตร)

 � โซลูชันการถ่ายโอนระบบในอุดมคต ิ– ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดแบบ SIO-protected ในคลื่นความถี่ 13.56 เม
กะเฮิรตช์ร่วมกับ HIP Prox คลื่นความถี่ 125 กิโลเฮิรตช์ได้อย่างลงตัว

S TA N DA R D  
S M A R T
C A R D

S E C U R I T Y

SIO ของ HID Global ให้ประโยชน์ในสามด้าน
ด้วยกัน นั่นคือ ความสามารถในการพกพา ความ
ปลอดภัย และความยืดหยุ่น

 � SIO ถูกก�าหนดเอาไว้ให้ใช้มาตรฐานเปิดที่สามารถ
สนับสนุนข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ รวมไปถึงข้อมูล
จากการควบคุมการเข้าถึง ไบโอเมตริกส์ การล็อก
ออนด้วยเครื่องพีซี และการประยุกต์ใช้งานในรูป
แบบอื่นๆ

http://www.hidglobal.com


คุณสมบตัขิองเทคโนโลยสีมาร์ทการ์ด  iCLASS SE ท่ีรองรบัการท�างานแบบมัลตเิทคโนโลยี 
 � เทคโนโลยีสมาร์ทการ์ดแบบไร้สมัผสัทีอ่่านเขียนด้วยคลืน่ความถ่ี 13.56 เมกะเฮริตช์ ส�าหรบั

การสือ่สารแบบไฮสปีดทีเ่ชือ่ถือได้ ซึง่รกัษาความถูกต้องของข้อมลูได้เป็นอย่างดี
 � ตรงตาม ISO 15693 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลส�าหรบัการสือ่สารแบบไร้สมัผสั
 � เป็นเทคโนโลยีทีไ่ด้รบัการพิสจูน์แล้ว – น�าเสนอระยะการอ่านท่ีคงท่ีสม�า่เสมอ โดยท่ีการ

บดบงัของร่างกายผูใ้ช้หรอืสภาพแวดล้อมอืน่ๆ ไม่มผีลต่อประสทิธิภาพการท�างานแต่อย่าง
ใด

 � มพ้ืีนท่ีการใช้งานทีแ่ยกกนัท�างานได้อย่างปลอดภัย โดยการปกป้องด้วยคย์ีส�าหรบัเขยีนอ่าน
ข้อมลูขนาด 64 บติท่ีท�างานได้อย่างหลากหลาย ซึง่ช่วยให้สามารถท�างานทีซ่บัซ้อนได้ และ
เป็นการเตรยีมการทีดี่ส�าหรบัอนาคต

 � ทนทาน – ท�างานแบบ Passive ไม่มกีารใช้แบตเตอรี ่เป็นผลให้สามารถใช้งานได้ไม่ต�า่กว่า 
100,000 อท้ัีงยังมคีวามแขง็แรง ยืดหยุ่น ทนการต่อหกังอหรอืบดิเบีย้วได้ดี

 � ใช้กับ HID Prox ท่ีท�างานในคลืน่ความถ่ี 125 กิโลเฮริตช์ได้ ซึง่จะให้ระยะการอ่านท่ีเหมาะ
สมและใช้งานได้สะดวก อกีท้ังมรีปูแบบการโปรแกรมท่ีมคีวามยืดหยุ่นสงู

 � ออปชนัเพ่ิมเตมิ – บตัรแถบแม่เหลก็, เอก็เทอร์นลัการ์ดนัมเบอริง่, คสัตอมอาร์ตเวิร์ก และ
สมาร์ทชพิโมดลูแบบสมัผสั (embeddable card)
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คุณลักษณะเฉพาะ

 � รองรบัการพิมพ์รปูตดิบตัร (Photo ID) – สามารถพิมพ์รปูภาพลงไปบนการ์ดได้ โดยการใช้
เครือ่งพิมพ์รปูภาพหรอืเครือ่งพิมพ์ความร้อนท่ัวไป (thermal printer) 
 

ความปลอดภัยที่สูงขึ้น
 � การรองรบั Trusted Identity Platform (TIP) – จดัเตรยีมข้อมลูประจ�าตวัทีเ่ชือ่ถือได้ เพ่ือการ

ท�างานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยของผลติภัณฑ์ต่างๆ
 � ความปลอดภัยแบบมลัตเิลเยอร์ – เพ่ือความมัน่ใจของการพิสจูน์ตวัตนและความเป็นส่วนตวั 

โดยผ่านความปลอดภัยแบบหลายชัน้ของ SIO จาก HID
 � การผกูโยงข้อมลูของ SIO – เป็นการขดัขวางการโคลนน่ิงข้อมลูโดยการผกูออ็บเจก็ต์เอาไว้กับ

หมายเลขประจ�าตัวเป็นการเฉพาะ
 � พิสจูน์ตวัตนท้ังสองด้าน รบัส่งข้อมลูด้วยการเข้ารหสั และใช้คีย์ 64 บติหลากหลายรปูแบบเพ่ือ

อ่านและเขยีน
 � โปรแกรม Expanded iCLASS Elite™ - ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตวัโดย

การปกป้องด้วยข้อมลูประจ�าตวัทีเ่ป็นคีย์พิเศษ รวมไปถงึ SIO และคย์ีท่ีมกีารอพัเดตด้วยการ
โปรแกรมด้วย

หมายเลขฐานของอะไหล่

พีวีซี คอมโพสิต เทคโนโลยี

3100 3150 2 กิโลบิต (256 ไบต์) + การ์ด HID Prox

3101 3151 การ์ด 16 กิโลบิต (2 กิโลไบต์) 
พร้อมพื้นที่ใช้งาน 2 ส่วน + การ์ด HID Prox

3102 3152 การ์ด 16 กิโลบิต (2 กิโลไบต์) 
พร้อมพื้นที่ใช้งาน 16 ส่วน + การ์ด HID Prox

3103 3153 32 กิโลบิต (4 กิโลไบต์) 16k/2+16k/1 + การ์ด HID Prox

3104 3154 32 กิโลบิต (4 กิโลไบต์) 16k/16 + 16k/1 + การ์ด HID Prox

การก�าหนดค่าคอนฟิกูเรชัน ใช้งานได้ 2 กิโลบิต (256 ไบต์), 16 กิโลบิต (2 กิโลไบต์) หรือ 32 กิโลบิต (4 กิโลไบต์)
ค่าคอนฟิกูเรชันทั้งหมดสามารถใช้ได้กับ HID Prox ด้วย

*คุณสมบัติทางกายภาพ
ของการ์ด

เป็นการ์ดแบบบาง ท�าจากโพลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) เคลือบลามิเนต 
หรือท�าจากคอมโพสิตพีวีซี/เพ็ต

ขนาด ใหญ่สุด 2.127 นิ้ว x 3.375 นิ้ว x 0.033 นิ้ว (5.40 x 8.57 x 0.084 เซนติเมตร)

น้�าหนัก 0.24 ออนซ์ (6.8 กรัม)

อุณหภูมิการท�างาน พีวีซีการ์ด (PVC Card): -40 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮนต์ (-40 ถึง 50 องศาเซลเซียส)
คอมโพสิตการ์ด (Composite Card): -40 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮนต์ (-40 ถึง 70 องศาเซลเซียส)

ความชื้นขณะท�างาน 5% - 95% ไม่ควบแน่น

ความถี่ขณะท�างาน 13.56 เมกะเฮิรตช์ส�าหรับ iCLASS, 125 กิโลเฮิรตช์ส�าหรับ HID Prox

ระยะเวลาท�างาน โดยทั่วไปน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที

บาวด์เรต 15693 mode - 26 กิโลบิตต่อวินาที

ชนิดของหน่วยความจ�า EEPROM, อ่าน/เขียน

หน่วยความจ�าแบบประยุกต์
ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

การ์ด 2 กิโลบิต (256 ไบต์) – 1 พื้นที่ใช้งาน
การ์ด 16 กิโลบิต (2 กิโลไบต์)  – 2 หรือ 16 พื้นที่ใช้งาน

การ์ด 32 กิโลบิต (4 กิโลไบต์) – 16 กิโลบิตสหรับ 2 หรือ 16 พื้นที่ใช้งาน + 16 กิโลบิตส�าหรับ
การก�าหนดค่าด้วยตัวผู้ใช้งานเอง

ความทนทาน
ในการเขียน อย่างน้อย 100,000 รอบ

ระยะเก็บรักษาข้อมูล 10 ปี

พิสัยการอ่านไกลสุดใน
สภาพแวดล้อมปกติ

iCLASS SE:
• R10/RP10 2.0-3.0 นิ้ว (5.0-7.6 ซ.ม)
• R15/RP15 2.0-3.0 นิ้ว (5.0-7.6 ซ.ม)

• R30/RP30 3.0-3.5 นิ้ว (5.0-8.9 ซ.ม) • R40/RP40 2.5-4.0 นิ้ว (6.3-10.1 ซ.ม)
• RK40/RPK40 3.0-4.0 นิ้ว (7.6-10.1 ซ.ม)

Prox: 1 นิ้ว-2 นิ้ว' (2.5-5 ซ.ม) ขึ้นอยู่กับสภาพเงื่อนไขในการติดตั้ง

ออปชัน

บัตรแถบแม่เหล็ก
เอ็กเทอร์นอลการ์ดนัมเบอริ่ง (อิงค์เจ็ตหรือเครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์)

เครื่องเจาะสล็อตแบบ Vertical
คัสตอมอาร์ตเวิร์ก (ข้อความหรือกราฟิก)

ท�างานร่วมกับ เครื่องอ่านที่สามารถอ่านเทคโนโลยี iCLASSฎ SE™ และ HID Prox ได้

การรับประกัน ตลอดอายุการใช้งาน (Lifetime) โปรดดูรายละเอียดนโยบายการรับประกันที่สมบูรณ์


