
โซลูชันการเข้าถึงทางกายภาพ

สมาร์ทการ์ด HID Global’s iCLASS® Seos™ 
สร้างโดยใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและเปิดเพ่ือจดัการ
และพิสูจน์ตัวตน ใบเบื้องต้นบัตรจัดการกับความ
ต้องการรกัษาความปลอดภยัของตวัตนส�าหรบัตลาด
โซลูชนัการใช้งานทางกายภาพ (PACS) แต่บัตรน้ี
ยังออกแบบมาเพ่ือรองรับการใช้งานอ่ืนๆ เช่น การ
ยืนยันตวัตนด้วยรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดยีว (OTP) 
ส�าหรับการเข้าสูร่ะบบไปยังเครือข่ายและทรัพยากร
ไอทีอื่นๆ 

บัตร iCLASS Seos เหมาะส�าหรับองค์กรที่มีข้อ
ก�าหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
เพื่อโซลูชันด้านหลักฐานอ้างอิงขององค์กร และ
รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานรฐับาลท่ีมองหาโซลูชนั
ที่ต้นทุนไม่สูง ในฐานะส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม 
iCLASS SE® บัตรเหล่านี้รักษาความสมบูรณ์
ของข้อมูลมากกว่าและปกป้องความเป็นส่วนตัว
โดยใช้ประโยชน์จากวธิขีัน้ตอนการเข้ารหัสล่าสดุ 
บัตร iCLASS Seos ยังใช้ระเบียบพิธีการรับส่ง
ข้อความอย่างปลอดภยัเพ่ือปกป้องการส่งข้อมลูด้วย
แอพพลิเคชนันอกบัตร ซึง่ให้กลไกการยืนยันตัวตน
ท่ีถกูต้องท่ีแขง็แกร่งเพ่ือปกป้องการสือ่สารระหว่าง
บัตรและเครื่องอ่านบัตร 

บัตร iCLASS Seos อ�านวยความสะดวกการใช้งาน
ร่วมกนัสงูสดุและมแีอพพลิเคชนัตามมาตรฐานท่ีเสนอ
อินเตอร์เฟสค�าสัง่บัตรสากล โซลูชันน้ียังสนับสนุน

ชุดค�าสั่ง ISO/IEC 7816-4 และต้นแบบข้อมูล
ท่ีก�าหนดอินเตอร์เฟสท่ีรองรบัระหว่างบัตร iCLASS 
Seos และเครื่องอ่านบัตร 

บัตร iCLASS Seos ให้การจดัการตัวตนท่ีปลอดภยั
แบบไว้ใจได้ภายในแพลตฟอร์ม iCLASS SE ของ 
HID Global ที่เป็นไปตามต้นแบบข้อมูล Secure 
Identity Object (SIO) 

แพลตฟอร์ม iCLASS SE จัดการการแจกจ่าย
ที่ปลอดภัยและอายุการใช้งานของข้อมูลรับรอง 
iCLASS Seos รองรับ SIO มากมายท่ีอยู่บนข้อมลู
รบัรอง/อุปกรณ์เดยีวเพ่ือรักษาความปลอดภยัของ 
PACS (รวมถงึข้อมลูแอพพลิเคชนัอ่ืนใดกต็าม) ซึง่
ท�าให้แอพพลิเคชนัสามารถจดัหาชดุข้อมลูท่ีได้รับ
การปกป้องส�าหรับตัวตนในแต่ละแอพพลิเคชัน 

เพื่อเป้าหมายด้านการย้าย ข้อมูลรับรองมีอยู่ใน
รูปบัตรหลากหลายเทคโนโลยีที่รวม 125 KHz 
Proximity และไมโครโปรเซสเซอร์ไร้สมัผัส Seos 
ความถี่สูง 

hidglobal.com

บัตร iCLASS® Seos™

สมาร์ทการ์ดไร้สัมผัสความถี่สูงเพื่อรักษาข้อมูลระบุตัวตน
 �  การพิสจูน์ตวัตนท่ีดเีย่ียม – บัตรรวมการใช้งานแบบพร้อมใช้ส�าหรับบรษิทัใบแรกส�าหรบัการรกัษา

ความปลอดภัยการใช้งานทางกายภาพและการเข้าถึงทรัพยากรไอที
 �  การท�างานร่วมกนัท่ีเพ่ิมขึน้ – โซลูชนัเปิดและตามมาตรฐานรองรบัเทคโนโลยีในอนาคตและสามารถ

จัดเก็บข้อมูลส�าหรับการใช้งานมากมาย 
 �  การรักษาความปลอดภัยที่ไม่พึ่งเทคโนโลยี – การรักษาความปลอดภัยหลายชั้นรองรับต้นแบบ

ข้อมูล Secure Identity Object (SIOs®) ที่พกพาได้
 �  ความเป็นส่วนตัวสูงขึ้น – ไม่มีการแลกเปลี่ยนตัวระบุตัวตนที่ติดตามได้ช่วงเซสชันบัตร ซึ่งเป็นการ

ป้องกันข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัตรไม่ให้ถูกเปิดเผยหรือท�าซ�้า

แพลตฟอร์ม iCLASS SE®



คุณลักษณะเทคโนโลยี 
 � มีอยู่ในหน่วยความจ�า 8 กิโลไบต์หรือ 16 กิโลไบต์ 
 � อัลกอริทึมเข้ารหัสลับ AES-128 / 2TDEA ส�าหรับการปกป้องข้อมูล
 � ระเบียบพิธกีารการตรวจสอบความถกูต้องของกนัและกนัท่ีมกีารกระจายคีย์

เซสชันหลากหลายเพื่อปกป้องเซสชันบัตรแต่ละเซสชัน  
(โดยใช้การรับส่งข้อความที่มีการรักษาความปลอดภัย) 

 � การจดัเกบ็ข้อมลูอย่างปลอดภยัด้วยต้นแบบข้อมูลยืดหยุ่น (ตามระบบไฟล์) 
โดยใช้โครงสร้างท่ีมไีฟร์วอลล์ส�าหรบัการแยกข้อมลูระหว่างแต่ละแอพพลิเคชนั

 � รองรับมาตรฐาน ISO/IEC 7810, 7816 และบัตรไร้สมัผัส (14443 A)
 � โปรแกรมระบุตัวตนเป็นเอกลักษณ์ไร้สัมผัส 4 ไบต์ (ค่าสุ่ม) 
 � ชุดค�าสั่งทั่วไปตาม ISO/IEC 7816-4 
 � ชปิฮาร์ดแวร์ท่ีรวมโปรเซสเซอร์ร่วมท่ีมปีระสทิธภิาพสงูส�าหรบัการค�านวณการ

เข้ารหัสด้วยคีย์สมมาตร
 � การสร้างรหัสแบบใช้ครั้งเดียวโดยใช้โซลูชันตามมาตรฐาน 
 � การออกแบบบัตรที่มีอยู่ แถบแม่เหล็ก ข้อความและกราฟิกที่ก�าหนดเอง  

(ต้องมีปริมาณขั้นต�่า) 

ข้อมูลเฉพาะ

คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัย 
 � เขียนโปรแกรมได้ด้วย Secure Identity Objects® (SIOs®) หนึ่งเดียวหรือ

มากกว่าหนึ่งส�าหรับแต่ละแอพพลิเคชัน 
 � ความต้านทานการโจมตท่ัีวไปสงู (ตวักลางแทรกแซงการสือ่สาร การโจมตซี�า้

และอื่นๆ) 
 � มอียู่พร้อมคุณลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง เช่น ฮอโลแกรม, ฮอโลกราฟิก 

ฟอยล์, และ OVI (Optical Variable Ink)

คุณลักษณะไร้สัมผัสเทคโนโลยีเดียว 
 � iCLASS Seos ด้วยโปรเซสเซอร์การ์ด 8K ส�าหรับแอพพลิเคชนัมาตรฐานหรอื

ด้วยหน่วยความจ�า 16K ขยายส�าหรับแอพพลิเคชันที่เรียกร้อง
 � ใช้ประโยชน์จากรูปแบบข้อมูล SIO และการรักษาความปลอดภัยที่ใช้

 AES-128ย

การท�างานร่วมกัน
 � เครื่องอ่านบัตร iCLASS SE® และ multiCLASS SE® รองรับเต็มที่และ

สามารถด�าเนินการรปูแบบข้อมลู SIO รองรบัโดยเครือ่งอ่านบัตร iCLASS SE 

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

หมายเลขอะไหล่พื้นฐาน 5005 ส�าหรับบัตร 16K มาตรฐาน / 5006 ส�าหรับ 8K 
5015 ส�าหรับบัตร 16K ที่ฝัังได้ / 5016 ส�าหรับ 8K

ความถี่ในการปฏิบัติงาน 13.56 MHz ที่มี ISO/IEC 14443 ประเภท A

ระยะการอ่านสูงสุดทั่วไป 3-4˝ (ขึ้นอยู่กับเครื่องอ่านบัตรที่ใช้) 

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

โครงสร้าง คอมโพสิตที่มี 60% PVC / 40% PET 

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

น�้าหนัก 0.20 ออนซ์ (5.5 กรัม) 

ขนาดหน่วยความจ�า / พื้นที่
แอพพลิเคชัน 

การจัดสรรหน่วยความจ�ายืดหยุ่น iCLASS Seos 16K 
หรือโปรเซสเซอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัย iCLASS Seos 8K 

โหมดความเป็นส่วนตัว โหมดรักษาความเป็นส่วนตัว (พร้อมการเข้ารหัสโปรแกรมระบุอุปกรณ์) 

การรับส่งข้อความอย่างปลอดภัย EN 14890-1 และ 7816 เรียงกันโดยใช้ขั้นตอนวิธี AES /2TDEA

กลไกการพิสูจน์ตัวตนกันและกัน ตาม ISO/IEC 24727-3 2008 ด้วย NIST SP800-56A (ส�าหรับแหล่งที่มาคีย์เซสชัน) 

เขียนความทนทาน วงจร 500,000 ขั้นต�่า

การเก็บรักษาข้อมูล 20 ปีขั้นต�่า 

ความใกล้เคียง HID ไม่ 

ไม่ สมาร์ทชิปผู้ติดต่อแบบฝัังได้ ใช่ 

สั่งพิมพ์ได้ 

ใช่ (ขาว/บัตรขาว) 
ใช้ได้กับการเขียนภาพโดยตรงและเครื่องพิมพ์ที่โอนความร้อน 

 (จาก HID แต่ยังมาจากซัพพลายเออร์อื่นๆ ด้วย) 
พื้นที่แยกส�าหรับการสั่งพิมพ์อาจใช้ได้ในบางพื้นที่พลาสติกบนบัตร

การเจาะสล็อท ไม่มี 

บริการตัวตนปลอดภัย  บัตรก�าหนดเองมีอยู่ผ่าน HID Identity เมื่อร้องขอ 

ตัวเลือกด้านการรักษาความ
ปลอดภัยโดยใช้ภาพ เลือกได้รวมโฮโลแกรม การป้องกันการปลอมแปลง ฮอโลกราฟิก ฟอยล์ 

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มเติม Corporate 1000, Secure Identity Object (SIO) การเขียนโปรแกรมด้วย SE-Elite 

การรับประกัน อายุการใช้งาน ดูนโยบายการรับประกันฉบับสมบูรณ์ส�าหรับรายละเอียด
hidglobal.com
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