
BIOMETRIA

O leitor Lumidigm® V371 une o desempenho 
biométrico líder na indústria da tecnologia 
de impressão digital multiespectral da 
HID Global à melhor tecnologia de leitura 
de cartão sem contato OMNIKEY® RF 
do mercado em uma unidade simples 
e integrada para uma autenticação de 
multifator robusta. Uma expansão do 
sucesso dos sensores e módulos de 
impressão digital da série V da Lumidigm,  
esta solução biométrica permite que 
os clientes potencializem os cartões 
inteligentes de identificação biométrica  
da HID  para uma série de aplicações em que 
a verificação da identidade real é essencial.

A capacidade de imagem multiespectral 
patenteada do Lumidigm V371 lê dados 
da impressão digital tanto da superfície 
como da subsuperfície da pele, oferecendo 
desempenho biométrico superior em 
tentativa única em todas as populações, 
incluindo usuários com impressões digitais 
mal definidas ou danificadas.  

A premiada detecção de vitalidade evita 
que impressões digitais falsas sejam usadas 
em verificações de cartões inteligentes 
emprestados ou roubados. Estas 
capacidades biométricas são combinadas 
com tecnologia de leitura de cartão sem 
contato, oferecendo autenticação robusta 
em um dispositivo único. 

O V371 oferece uma interface rápida e 
prática para conveniência do usuário. 
Com o V371 compacto e fácil de integrar, 
a autenticação de multifatores pode ser 
implementada facilmente e com baixo 
custo em aplicações como a distribuição 
de benefícios do governo, título eleitoral, 
pedidos de abertura de contas bancárias, 
transações financeiras de alto valor, 
verificação de elegibilidade para assistência 
médica e processamentos de receitas 
médicas on-line. 
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Lumidigm®  V-Series V371 
Leitor de impressão digital

AUTENTICAÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL  
E DE CARTÕES EM UM ÚNICO DISPOSITIVO
 � O melhor desempenho disponível em biometria — O sensor integrado de impressão 

digital  Série V da Lumidigm fornece autenticação biométrica líder na indústria.

 � Detecta tentativas de verificação fraudulentas — A premiada detecção de vitalidade 
faz a distinção fácil entre características biométricas legítimas e falsas. 

 � Agiliza o acesso para usuários autorizados — Sua conveniente interface permite 
que usuários autorizados validem rapidamente suas identidades.

 � Elimina fraudes devido a identidades compartilhadas ou roubadas — A autenticação 
multifator com biometria garante que nenhum usuário possa ser verificado com o cartão 
de identificação de outra pessoa.

 � Potencializa as características biométricas de cartões inteligentes — Cartões de 
identificação biométrica de cidadãos podem ser usados para autenticação garantida em 
qualquer aplicação em que apenas um cartão não é prova suficiente de identidade real.

AVISO LEGAL: O leitor Lumidigm V-Series V371, da 
forma como é vendido, não executa a funcionalidade 
match-on-card. A funcionalidade match-on-card pode ser  
coberta por uma ou mais patentes, incluindo as patentes 
RE43,333 e RE44,034 dos EUA, de propriedade de 
terceiros. O V371 não deve ser utilizado para a execução 
da funcionalidade match-on-card sem que antes seja 
determinado se uma licença se faz necessária e tal 
licença seja obtida, conforme apropriado.

O Presidente da África do Sul, 
Jacob Zuma,  recebe seu cartão 
inteligente de identificação. 

Fonte: GCIS



ESPECIFICAÇÕES

Lumidigm® V371

SISTEMA DE IMAGENS DE IMPRESSÃO DIGITAL

Tecnologia Imagem ótica multiespectral patenteada da Lumidigm

Resolução de imagem/profundidade de bits 500 dpi / 8 bits, 256 escalas de cinza

Área da placa elipse de 0,7” x 1,1”

FUNÇÕES BIOMÉTRICAS

Imagem Em conformidade com a ANSI 381, certificado pelo FBI WSQ, Binário Plano

Matriz Em conformidade com ANSI 378; ISO/IEC 19794-2:2005

Pontuação ou verificação (1:1) Requer entrada de matriz ANSI 378

Identificação (1:N) Utiliza matrizes ANSI 378 como entrada

Detecção de vitalidade Incluída

Proteção latente Incluída

ARMAZENAMENTO DE MODELOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Verificação (1:1) n/d no dispositivo; ilimitado no PC

Identificação (1:N) Até 1.000 usuários por grupo, grupos ilimitados

SISTEMA DE LEITURA DE CARTÕES

Interface para cartão sem contato 13,56 MHz

Cartões inteligentes compatíveis ISO14443A/B ISO15693

Credenciais compatíveis Suporta os cartões sem contato MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® 0.6, e MIFARE DESFire EV1

Taxa de transmissão Até 848 kb/s

ALCANCE AMBIENTAL

Gabinete de proteção contra acesso IP53

Temperatura operacional 0 a 60°C

Temperatura de armazenamento -20 a 80°C

Imunidade à descarga eletrostática IEC 61000-4-2 4kV/8kV

INTERFACE

USB Alimentado com USB 2.0 Bus de alta velocidade

Luzes indicadoras Azul / Verde / Vermelho

Sistemas operacionais compatíveis Windows 10 (32b/64b); Windows 8 (32b/64b); Windows 7 (32b/64b); Windows XP/2000 (Obsoleto)

Criptografia Vídeo criptografado para privacidade/proteção

FATOR DE FORMA

Dimensões gerais 79,2 mm x 124,3 mm x 63,2 mm  (3,12" x 4,89" x 2,49")

Gabinete Plástico, IP53

REQUISITOS PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Corrente de alimentação — operacional +5 VDC 500 mA (pico) 

Corrente de alimentação— ociosa +5 VDC 250 mA (típico)

CONFORMIDADE DE NORMAS

Interoperabilidade Conformidade com ANSI 378, ISO 19794-2:2005, ANSI 381, ISO 19794-4:2005, NFIQ, algoritmo com certificação MINEX

Certificações do dispositivo CE, FCC Part 15 Subparte C, RSS Gen, RSS 210, Diretiva R&TTE inclusive EN 300 330, EN 301 489, RoHS, DEA, EPCS, Microsoft WHQL

REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Interface USB 2.0 de alta velocidade (480 Mbps)

Memória RAM 64 MB livre 

Sistema operacional Requer OS compatível (vide Interface)

Lumidigm  V371  RECURSOS:
• Tecnologia Lumidigm® de imagem  
 multiespectral em impressão digital

• Interface conveniente e prática  
 com base de cartão sem contato

• Opções flexíveis de autenticação  
 unifatorial ou bifatorial

• Detecção de vitalidade (liveness  
 detection) de última geração adaptável 
 contra ameaças futuras de fraude

• Suporta os cartões sem contato  
 MIFARE® Classic, MIFARE DESFire®  
 0,6, e MIFARE DESFire  EV1

• Fácil integração com o kit de  
 desenvolvimento de software  
 (SDKs) Lumidigm

• Luzes indicadoras: azul, verde,  
 vermelha

• Interface USB

• Modelos biométricos certificados  
 pela ANSI 378 / MINEX 

• Verificação biométrica (1:1) e funções  
 de identificação (1:N) (realizadas no  
 dispositivo host USB)
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Para perguntas sobre produtos Lumidigm:   
+1 (505) 272-7057 ou lumidigm@hidglobal.com

América do Norte: +1 512 776 9000
Número gratuito: +1 800 237 7769 
Europa, Oriente Médio, África: +44 1440 714 850
Ásia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1650
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