
KİMLİK KARTI 
TEKNOLOJİLERİNİN EVRİMİ
Fiziki geçiş kontrol kimlik kartı teknolojileri, 50 yıldan uzun bir süre önce piyasaya 
sürüldüklerinden bu yana uzun bir yol kat etmiştir. Daha yeni ve daha güvenli 
seçenekler olmasına rağmen, birçok kuruluş hala eski ve savunmasız geçiş kontrol 
teknolojilerini kullanmaktadır.

SAVUNMASIZ KİMLİK KARTLARI
HALA KULLANILMAKTADIR

Kuruluşların %51'i*, 25 yıl önce geliştirilen 
ve 15 ABD Doları karşılığında internetten 
satın alınabilen bir kart klonlayıcı kullanılarak 
güvenliği kolayca kırılabilen, 125 kHz düşük 
frekanslı kartlar kullandıklarını bildirmiştir.

*HID Global ve Security Management Dergisi tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen Geçiş Kontrol Sistemleri Trendleri Anketinden elde edilen verilere göre.

1960'lar
Manyetik Şerit 11101010101001111100010101101

Manyetik
Sinyal

• Sınırlı güvenlik seviyesi

• Temassız değil, fiziken
kaydırarak okutma gerektirir

1990'lar
HID Prox

Hafıza
Çipleri

11101010101001111100010101101

Düşük
Frekans

• 125 kHz temassız düşük
frekans teknolojisi

• Her seferinde aynı sabit
sayıyı verir

2000'ler

• Erken temassız 13,56 MHz
yüksek frekans teknolojisi

• Şifreli iletişim ve veri
depolamanın başlangıcı

iCLASS®

Hafıza
(akıllı kart)

11101010101001111100010101101

Şifreleme

Karşılıklı
Kimlik Doğrulama

Anahtarı

iCLASS® Kart

2010'lar

• Temassız 13,56 MHz yüksek
frekans teknolojisi

• Gelişmiş veri ve gizlilik
koruması ayrıca Güvenli
Kimlik Nesnesi

iCLASS SE®

Hafıza
(akıllı kart)

47 93 AF 1B ED 7D

Şifreleme

Karşılıklı
Kimlik Doğrulama

Anahtarı

Güvenli Kimlik
Nesnesi (SIO)

Güvenliği Artırır:
- Benzersiz dijital kullanıcı kimliği
- Dijital imza doğrulama
- Kriptografik olarak korunan veri
- Şifreli

iCLASS SE® Kart

BUGÜN

• Temassız 13,56 MHz yüksek
frekans teknolojisi

• Standartlara dayalı
kriptografiye sahip gelişmiş
veri ve gizlilik koruması

• Form faktörü esnekliği
sağlayan bağımsız yazılım
tabanlı teknoloji

Seos®

Dijital
Kimlik

Güvenli Kimlik
Nesnesi (SIO)

Hafıza
(akıllı cihaz)

Seos kimlikler 
bir mobil cihaza 

yüklenebilir

Çoklu
Güvenli

Uygulamalar

47 93 AF 1B ED 7D

Karşılıklı
Kimlik Doğrulama

Anahtarı

Şifreleme

Güvenliği Artırır:
- Benzersiz dijital kullanıcı kimliği
- Dijital imza doğrulama
- Kriptografik olarak korunan veri
- Şifreli

Seos® Kart

ŞİMDİ İNDİR

GERİDE KALMAYIN

Modası geçmiş çözümler yerine gelişmiş geçiş kontrol çözümlerine geçmek, genişleyen dijital dünyada başarılı olmak için gereken güvenliği ve 
dinamizmi kuruluşlara sağlar. Kuruluşlar çalışanlara mobil veya giyilebilir cihazlar aracılığıyla kontrollü alanlara erişim izni vermek suretiyle, yeni 
nesil geçiş kontrolün daha fazla seçenek, uygulama ve güven avantajlarından yararlanabilir.

Güncellenmiş bir geçiş kontrol ekosisteminin işletmenize nasıl fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
Geçiş Kontrol Kimlik Türlerinin Kısa Tarihi adlı e-Kitabımızı indirin.
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