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Milyonlarca insan cep telefonlarının 
kilidini açmak veya ATM'ler aracılığı 
ile nakit paraya erişmek maksadıyla 
parmak izlerini kullandığından, 
biyometri hızla günlük hayatımız 
içerisindeki yerini almıştır. Biyometrinin 
geniş ölçüde benimsenmesi ve artırılmış 
koruma ile konfor sunması, biyometrinin 
fiziki geçiş kontrol sistemleri (PACS) 
içerisinde de yerini alması için artan bir 
talep oluşturmaktadır.

Fiziki geçiş güvenliği için parmak izi 
biyometrisi kullanmak müşterilere rahatlık 
sağlar çünkü parmak izleri eşsizdir, 
unutulamaz, çalınamaz veya kaybolamaz.

HID Global’ın iCLASS SE RB25F parmak 
izi okuyucu/kontrolörü, çok güçlü bir 
PACS çözümü sunmak maksadıyla, 
patentli çoklu izgesel görüntüleme 
teknolojisi sayesinde kimlik ve biyometriyi 
mükemmel biçimde birleştirir.

"Gerçek Dünya" için Tasarlanmıştır 
“Gerçek Dünyada” insanların parmak 
izleri ıslak, kirli, yağlı, kuru ya da 
yıpranmış olur. Ancak bunların 
hiçbiri iCLASS SE RB25F parmak 
izi okuyucu/kontrolör için sorun 
değildir. Patentlenmiş çoklu izgesel 
görüntüleme, hem yüzeydeki hem de 
yüzey altındaki parmak izlerini yakalar, 
her zaman temiz görüntüler verir ve 
her zaman diğer konvansiyonel parmak 
izi teknolojilerinden daha yüksek bir 
performans sunar.

Dahası, çoğu diğer sistemde, çok sık 
reddedilmenin verdiği rahatsızlığı 
gidermek adına güvenlik eşiği 
düşürülmekte ve sonuç olarak hatalı 
kabul ihtimali artmaktadır. HID Global'ın 

çoklu izgesel teknolojisi rahatlık için 
güvenlikten taviz verilmemesini garanti 
eder - her iki alanda da en iyisini elde 
edersiniz. 

Üstün Koruma 
Patentli çoklu izgesel sensör, bir yandan 
parmak izinin doğru ve gerçek olduğunu 
gerçek zamanlı olarak doğrulamak 
için güvenilir canlılık tespiti yaparken, 
bir yandan da yaygın olarak kullanılan 
aldatma verilerinden/verilerine karşı 
üstün koruma sağlar.

Bunun yanında, üründe acil durum 
parmak izi özelliği ile cihazı sökme 
girişimlerine karşı otomatik olarak alarm 
veren entegre bir optik sabotaj tespit 
edici de bulunmaktadır.

Hız Önemlidir 
iCLASS SE RB25F parmak izi okuyucu/
kontrolörün parmak izi okuma 
hassasiyeti ve hızı, kullanıcılar için 
emsalsiz bir deneyimdir. Parmak izi bir 
saniyenin altında bir sürede eşleştirilir, 
böylece diğer biyometrik çözümlerde 
sıklıkla karşılaşılan gecikmeler ve 
kuyruklar ciddi bir oranda azaltılır.

Şık ve Güçlü Tasarım 
iCLASS SE RB25F parmak izi okuyucu/
kontrolörün gücünü estetik ögeleri 
tamamlar ve üründe, hem bina içi hem 
de bina dışı alanlarda kullanım için, 
entegre olarak saldırılara dayanma ve 
hava şartlarından korunma özellikleri 
mevcuttur. Bunların yanında tasarım, 
emsalsiz montaj özellikleri ve tek bir 
vida sayesinde, hızlı kuruluma da olanak 
vermekte ve kurulum işlemini dakikalar 
mertebesine indirmektedir. 

Çoklu izgesel görüntüleme, rakipsiz 
güvenlik ve emsalsiz kullanılabilirlik 
sağlamak için, hem dış yüzey 
parmak izini hem de dahili veya 
yüzey altı parmak izini yakalar.

iCLASS SE® RB25F Parmak 
İzi Okuyucu/Kontrolör
Biyometriyi Her Yere Götürür



 
iCLASS SE RB25F Parmak İzi 
Okuyucu/Kontrolörü Kimler 
Kullanmalıdır? 

Her zaman ve her yerde çalışan 
güvenilir bir biyometrik cihaz isteyen 
herkes kullanmalıdır.

İleri çoklu izgesel görüntüleme, yüksek 
riskli tesislerden, güvenlikten taviz 
vermemek ancak kullanım kolaylığı da 
sunmak isteyen kurumsal ortamlara 
kadar geniş bir uygulama yelpazesi için 
cihazı ideal hale getirmektedir. 

 ¡ Güvenilir
 ¡ Güvenli
 ¡ Güçlü
 ¡ Sağlam
 ¡ Esnek

Güvenli, Güvenilir
Biyometrik Performans
Güvenlik, Mobilite ve Kolaylık 
Veri koruma, özellikle yaşadığımız sürekli 
bağlı ortamda, her zaman önemli bir 
konudur. 

iCLASS SE® RB25F parmak izi okuyucu/
kontrolör, HID Global'ın çığır açan Seos 
teknolojisini ve sınıfındaki en iyi şifreleme 
ile rakipsiz veri ve gizlilik korumasını 
sunan güvenilir platformu içerir. 

Bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar mobil 
bir cihaz ile tesislere erişim olanağı 
sunan HID Mobile Access® teknolojisinin 
avantajlarından da faydalanabilirler.

Biyometrik Yönetici Yazılımı 
iCLASS SE RB25 parmak izi okuyucu/
kontrolör, yanında hem tek başına bir 
uygulama olarak, hem de geçiş kontrolü 
alanındaki lider firmaların ürünleri ve/
veya zaman ve devamlılık platformları 
ile arayüz üzerinden çalışabilen, ücretsiz 
bir yönetim yazılımı ile sunulur. 

Yazılım çok farklı rapor çeşitlerine sahip 
ve tamamen izlenebilir olmasının yanında, 
kullanıcı ekleme ve ilgili geçiş hakları ile 
operatör rollerinin verilmesini kapsayan 
kullanıcı yönetiminin yapılmasını da 
sağlar. 

Cihaz yönetimi, yetkilendirme 
modlarının ve genel cihaz davranışının 
yapılandırılmasını sağlar.

Küresel İhtiyaçları Karşılar 
iCLASS SE RB25F, 50'den fazla ülkede 
sertifikalandırılmıştır ve birden fazla dil 
için entegre dil desteğine sahiptir.

Entegrasyon API'si (Yakında) 
Ortaklarımızın erişim kontrol sistemlerine 
RB25F cihazının entegrasyonunu 
sağlamak için yakında kapsamlı bir API/
SDK sunulacaktır.

Bu API/SDK, sistem ile cihaz arasındaki 
veri akışını kontrol etmek için 
geliştiricilere kapsamlı ama kullanımı 
kolay bir mekanizma sağlayacaktır.

Ek olarak, kayıtlı kullanıcılar ile bunların 
giriş bilgilerinin, kolay ve hızlı veritabanı 
aktarımları ile ortağımızın sistemine/
sisteminden aktarılmasını sağlayacak 
HID Biometric Manager yazılımının 
entegrasyon köprüsü işlevi de 
kullanılabilecektir.

“Parmak izi görüntüsü 
yakalamada %99,9 
isabet sayesinde 
güvenilirdir.”

Sisteminizi geleneksel okuyuculardan biyometrik çözümlere geçirmek hiç bu 
kadar kolay olmamıştı. iCLASS SE RB25F okuyucu/kontrolör ve HID Biometric 
Manager sayesinde, geleneksel kapı geçişini daha güvenli olan biyometrik 
kapı geçiş çözümüne dönüştürmek için kolay bir yolunuz olur, bu yapı HID 
Seos ekosistemine sorunsuz bir şekilde uyar ve partnerlerimizin geçiş kontrol 
sistemleri ile birlikte çalışır.
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