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HID Global® ค อืผ ูน้ ำาท ี ไ่ดร้ บัความไวว้างใจในผล ติภณัฑ์ บร กิาร และความร ูท้ ีเ่ก ีย่วกบัการสรา้ง การ
จดัการ และการใชง้านโซลชู นัเก ีย่วกบัการใชง้านเอกลกัษณข์องบคุคลท ีม่ คีวามปลอดภยัใหก้บัลกูคา้หลาย
ลา้นคนท ั ว่โลก

HID Global ม ุง่ม ั น่ในการสรา้งคณุคา่ใหก้บัลกูคา้ และเป น็ผ ู ใ้หบ้ร กิารตวัเล อืกโซลชู นัตา่งๆ เชน่ การ
ควบคมุการเขา้ออกทางกายภาพและการเขา้ถ งึขอ้มลูเช งิตรรกกะ การกำาหนดรปูแบบเฉพาะของบตัร ID การ
จดัการผ ูม้าต ดิตอ่ ID ร ฐับาล และเทคโนโลย รีะบตุวัตนส ำาหร บั ID ส ตัว ์ แอปพล เิคช นัส ำาหร บัอตุสาหกรรม
และโลจ สิต กิส ์ 

โซลชู นัจาก HID Global เสนอคณุภาพและคณุคา่ท ีเ่หน อืกวา่ ผล ติภณัฑข์องเราไดร้ บัการออกแบบและ
สรา้งภายใตโ้รงงานท ีไ่ดร้ บัการร บัรองโดย ISO 9001 รวมถ งึการร บัรองจากตวัแทนท ั ว่โลก และไดร้ บัการ
ร บัรองโดยการร บัประกนัผล ติภณัฑท์ ั ว่โลก ดว้ยประสบการณก์ารเป น็ผ ูน้ ำาในอตุสาหกรรมหลายทศวรรษ 
พรอ้มการสง่มอบท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพและแพลตฟอรม์ตอบกลบั โซลชู นัของ HID Global เนน้ย ้ ำาถ งึความนา่
เช ือ่ถ อืท ีม่ มีานานวา่เม ือ่ล กูคา้ซ ือ้ผล ติภณัฑข์องเราพวกเขากำาลงัลงทนุดว้ยความม ั น่ใจในโซลชู นัท ีต่อบ
สนองความตอ้งการเฉพาะของพวกเขา

ขอบคณุท ีส่นใจในโซลชู นัการควบคมุ

การควบคมุการเขา้ออกและโซลชู นัเก ีย่ว

กบัการใชง้านเอกลกัษณข์องบคุคลท ีม่ ี

ความปลอดภยัของ HID Global ค ูม่ อื

น ี ป้ระกอบไปดว้ยขอ้ม ลูมากมายเก ีย่วกบั

ผล ติภณัฑข์องเราเพ ือ่ช ว่ยในกระบวนการ

ตดัส นิใจของคณุ หากคณุม คี ำาถาม ต ดิตอ่

เราไดท้ ี  ่ 

insidesales@hidglobal.com 

ขอบคณุ!

เก ีย่วกบั HID Global
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เคร ือ่งอา่น iCLASS SE และ 
multiCLASS SE
มอบการรกัษาความปลอดภยัและความสะดวกสบายสงูสดุในการควบคมุการเขา้ถ งึ

การควบคมุการเขา้ถ งึและความตอ้งการดา้นความปลอดภยัม กีารพฒันาอยา่งตอ่เน ือ่งซ ึง่หมายความวา่
เทคโนโลย ที ีล่า้สมยัสามารถกอ่ใหเ้ก ดิชอ่งโหวด่า้นความปลอดภยัและปญัหาในการบร หิารจดัการได ้ ในทาง
ปฏ บิตั  ิบร ษิทัสว่นใหญจ่ำาเป น็ตอ้งอปัเกรดระบบควบคมุการเขา้ถ งึของตนในอนาคตอนัใกลเ้น ือ่งจากการ
เป ดิทำาการในสถานท ี ่ใหม่ การควบรวมก จิการ ความตอ้งการความสะดวกสบายของผ ู ใ้ชท้ ีเ่พ ิม่มากข ึน้ หร อื
แมแ้ตก่ารละเม ดิความปลอดภยั 

เคร ือ่งอา่น iCLASS SE® และ multiCLASS SE® เหมาะส ำาหร บัการอปัเกระบบควบคมุการเขา้ออกท ีม่ อีย ู่
หร อืการต ดิต ั ง้การลงทนุใหม่ เน ือ่งจากเคร ือ่งอา่นดงักลา่วสนบัสนนุเทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัท ีห่ลาก
หลายเพ ือ่ร กัษาความเขา้กนัไดก้บัร ุน่กอ่นหนา้ และระดบัความตอ้งการส ำาหร บัการรกัษาความปลอดภยัใน
อนาคต 

ประโยชนส์ ำาคญัของเคร ือ่งอา่น iCLASS SE และ multiCLASS SE ไดแ้ก:่

¡การรกัษาความปลอดภยัท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพ:เคร ือ่งอา่นเหลา่น ี เ้พ ิม่การตรวจสอบท ั ง้เคร ือ่งแมข่า่ยและผ ู ้
ใชด้ว้ยสมารท์การด์โดยใชว้ ธิ รี กัษาความปลอดภยัแบบแบง่ช ั น้ซ ึง่ใชป้ระโยชนจ์ากโมเดลขอ้มลู Secure 
Identity Object (SIO) เพ ือ่ความม ั น่ใจท ีม่ากข ึน้ ย ิง่ไปกวา่น ั น้เคร ือ่งอา่น iCLASS SE และ multiCLASS 
SE รองร บัมาตรฐาน Open Transvised Device Protocol (OSDP) ซ ึง่ชว่ยใหส้ามารถส ือ่สารกบัเคร ือ่ง
ควบคมุไดอ้ยา่งปลอดภยั เคร ือ่งอา่นเหลา่น ีย้งัม คีณุลกัษณะการตรวจสอบความเร ว็ท ี ไ่ดร้ บัการจดส ทิธ ิ
บตัร เพ ือ่ปอ้งกนัการโจมต แีบบส ุม่รหสัผา่น 

¡ความสามารถในการทำางานรว่มกนัท ีพ่ สิจูนแ์ลว้: เคร ือ่งอา่น iCLASS SE และ MultiCLASS SE รองร บั
เทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัท ีห่ลากหลาย ไดแ้ก่ Seos®, iCLASS, MIFARE, 125kHz Prox และอ ืน่ๆ นอก
เหน อืจากขอ้มลูประจำาตวัแลว้ เคร ือ่งอา่นเหลา่น ีย้งัไดแ้สดงใหเ้ห น็ถ งึการทำางานรว่มกนัอยา่งเตม็ท ีด่ว้ยชดุ
แผงควบคมุการเขา้ถ งึทางกายภาพท ีห่ลากหลายท ีส่ดุของอตุสาหกรรม และยงัรองร บั NFC และมาตรฐาน
การส ือ่สารบลทู ธูอ กีดว้ย 

¡Validated Sustainability: เคร ือ่งอา่น iCLASS SE และ multiCLASS SE ยงัม คีณุสมบตั ิ Intelligent 
Power Mode ท ีเ่ป น็เอกลกัษณแ์ละไดร้ บัการร บัรองโดย GreenCircle ดา้นการลดการใชพ้ลงังานอยา่งนอ้ย 
59% HID Global เป ดิเผยขอ้มลูผลกระทบของผล ติภณัฑต์อ่ส ิง่แวดลอ้มส ำาหร บัเคร ือ่งอา่นเหลา่น ี ้ ซ ึง่
เป น็การยกระดบัความโปรง่ใสไปส ูผ่ลกระทบจากการผล ติท ีย่ ั ง่ย นืในการควบคมุการเขา้ถ งึทางกายภาพ 

นอกจากน ี เ้คร ือ่งอา่น iCLASS SE และ multiCLASS SE ยงัสนบัสนนุ HID Mobile Access® ซ ึง่จะเป ดิใช ้
งานคลาสใหมข่องขอ้มลูประจำาตวัแบบพกพาท ีส่ามารถจดัเตร ยีมไว ใ้นอปุกรณเ์คล ือ่นท ีไ่ดอ้ยา่งปลอดภยั

iCLASS SE® R10 iCLASS SE® R15 iCLASS SE® R40 iCLASS SE® RK40 iCLASS SE® RMP40 iCLASS SE® R95
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เทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวั Seos
ตวัเล อืกมากข ึน้ แอปพล เิคช นัมากข ึน้ ม ั น่ใจมากข ึน้

โซลชู นัการควบคมุการเขา้ถ งึท ีส่นบัสนนุโดย Seos® ไดร้ บัการออกแบบมาใหต้อบสนองความตอ้งการท ี ่
เพ ิม่ข ึน้ของสภาพแวดลอ้มท ีเ่ปล ีย่นแปลงตลอดเวลา การเป ดิใชง้านบตัรประจำาตวัท ีม่ กีารร กัษาความ
ปลอดภยับนสมารท์การด์และอปุกรณเ์คล ือ่นท ีซ่ ึง่เป น็เทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัท ีก่า้วล ้ ำาน ี จ้ะชว่ยลดชอ่ง
วา่งระหวา่งความสะดวกสบายและประส ทิธ ภิาพ 

¡ตวัเล อืกมากข ึน้: โซลชู นัท ีส่นบัสนนุโดย Seos มอบอ สิระในการเล อืกสว่นผสมท ีล่งตวัของอปุกรณ์
ควบคมุการเขา้ถ งึ มาตรฐานการส ือ่สาร ระบบปฏ บิตั กิาร และกรณกีารใชง้านเพ ือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของทกุองคก์ร

¡แอปพล เิคช นัมากข ึน้: จากการเขา้ถ งึอาคารและการลงช ือ่เขา้ใชค้อมพ วิเตอร ์ ไปจนถ งึความปลอดภยัใน
การพ มิพเ์อกสารและการช ำาระเง นิแบบไมต่อ้งใชเ้ง นิสด ซ ึง่เทคโนโลย ที ีล่ ้ ำายคุน ีจ้ะเช ือ่มโยงตวัตนอยา่ง
ท ีไ่มเ่คยม มีากอ่น

¡ม ั น่ใจมากข ึน้: โซลชู นัการควบคมุการเขา้ออกท ีไ่ดร้ บัรางวลัและสนบัสนนุโดย Seos มอบความปลอดภยั
และปกปอ้งความเป น็สว่นตวั การลดความส ีย่ง และ 
การปอ้งกนัขอ้มลูบตัรประจำาตวัท ีส่ ำาคญัท ีด่ ที ีส่ดุในอตุสาหกรรม

Seos สามารถใช ไ้ดก้บับตัร ISO ท ีพ่ มิพ ์ไดแ้บบด ั ง้เด มิ และสามารถรองร บัรปูแบบการเขา้ถ งึขอ้มลูลบัทาง
กายภาพท ีห่ลากหลายไมม่ ที ีส่ ิ น้สดุไดเ้ชน่เด ยีวกบัเทคโนโลย สีมารท์การด์ท ีส่ บืทอดมา Seos สามารถ
ขยายการควบคมุการควบคมุการเขา้ออกหเ้หมาะกบัโลกท ี ่ใหค้วามส ำาคญักบัอปุกรณเ์คล ือ่นท ีม่าเป น็อนัดบั
หน ึง่ และเป ดิการใชง้านการช ำาระเง นิแบบไมต่อ้งใชเ้ง นิสด การพ มิพอ์ยา่งปลอดภยั และการลงช ือ่เขา้ใช ้
คอมพ วิเตอรส์ว่นบคุคลตา่งจากเทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัแบบเกา่อยา่งไมเ่คยม มีากอ่น นอกจากน ีข้อ้ม ลู
ประจำาตวัของ iCLASS Seos ท ีล่ ้ ำาสมยัยงัมอบความสมบรูณข์องขอ้มลูท ีเ่หน อืกวา่ และชว่ยปร บัปรงุการ
ปกปอ้งความเป น็สว่นตวัใหด้ ขี ึ น้โดยยกระดบัมาตรฐานการเขา้รหสัลบัลา่สดุส ำาหร บัการจดัเกบ็และการสง่
ถา่ยขอ้มลูบตัรประจำาตวัควบค ูไ่ปกบั Secure Identity Object (SIO) ส ำาหร บัว ธิ รี กัษาความปลอดภยัแบบ
แบง่ช ั น้

ดว้ยโซลชู ั น่กาควบคมุการเขา้ออกท ีส่นนัสนนุโดย Seos องคก์รของคณุจะไดร้ บัความสะดวกสบายและ
ทางเล อืกใหมร่วมถ งึความม ั น่ใจในการรกัษาความปลอดภยัช ั น้หน ึง่ส ำาหร บัโลกท ีม่ กีารพฒันาอย ูเ่สมอใน
ป จัจบุ นั

"ฉันคิดว่า Seos ทำาได้
มากกว่าแค่การผ่านประตู 
Seos ช่วยให้เราสามารถ
จัดการข้อมูลประจำาตัวได้ดี
ขึ้น และช่วยให้แผนกของ
เราได้กำาหนดชะตาด้วยมือ
ของตัวเอง"
Danny Anthes

ผู้จัดการอาวุโส 
ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มหา
วิทยาลัยจอร์จเมสัน
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พอรต์โฟล โิอขอ้มลูประจำาตวั 
สนบัสนนุโดย HID Global
รองร บัเทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัไดห้ลากหลายมากท ีส่ดุ

ดว้ย HID Global® องคก์รของคณุสามารถใชผ้ ู ใ้หบ้ร กิารโซลชู นัขอ้มลูประจำาตวัแบบย ดืหย ุน่ท ีส่นบัสนนุ
พอรต์โฟล โิอของเทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัและการกำาหนดคา่แบบมลัต เิทคโนโลย ตีา่งๆ ไดก้วา้งท ีส่ดุใน
อตุสาหกรรม เทคโนโลย ที ีส่นบัสนนุ ไดแ้ก:่ Seos®, iCLASS SE®, iCLASS®, MIFARE DESFire EV1, 
MIFARE Classic, HID® Prox, Indala® Prox, UHF, Magnetic Stripe, Crescendo® ... และอ ืน่ๆ 

การออกแบบท ีท่ นัสมยัและความสามารถในการผล ติของ HID Global ท ำาใหค้ณุสามารถใชข้อ้ม ลูประจำาต วั
แบบมลัต เิทคโนโลย เีพ ือ่ชว่ยในการเปล ีย่นและสนบัสนนุแอปพล เิคช นัมากมายอยา่งงา่ยดาย

ป้ายกาว
 MicroProx

บัตรแตะแบบหนา
 ProxCard II

iCLASS Key II
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HID Mobile Access®
การควบคมุการเขา้ออกท ีส่ะดวกและปลอดภยัโดยใชอ้ปุกรณเ์คล ือ่นท ี ่

อปุกรณเ์คล ือ่นท ีไ่ดเ้ปล ีย่นทกุแงม่มุในช วี ติของเรารวมถ งึการควบคมุการเขา้ถ งึ ดว้ย HID Mobile 
Access® พนกังานสามารถใชส้มารท์โฟน แทบ็เลต็ หร อืเทคโนโลย ที ีส่วมใสไ่ดเ้พ ือ่เขา้ถ งึประต ู ประตรู ั ว้ 
เคร อืขา่ยและอ ืน่ ๆ ตวัเล อืกใหมส่ ำาหร บัการควบคมุการเขา้ออกถ งึน ีช้ ว่ยเพ ิม่ความสะดวกสบายของผ ู ใ้ช ้
ในโลกท ีอ่ปุกรณเ์คล ือ่นท ีม่ คีวามส ำาคญัในป จัจบุ นัรวมท ั ง้ทำาใหอ้งคก์รของคณุดทูนัสมยัและเป น็ม อือาช พี
มากข ึน้ 

HID Mobile Access® ซ ึง่ใช ้ Seos® เป น็เทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัพ ืน้ฐาน ม ปีระโยชนส์ ำาคญัดงัตอ่ไปน ี:้

¡ความสะดวกของผ ู ใ้ช:้ ผ ู ใ้ช ไ้มจ่ำาเป น็ตอ้งพกบตัรเพ ือ่เขา้ถ งึอาคารสถานท ีแ่ละส ิง่อำานวยความสะดวก
ตา่งๆ อ กีตอ่ไป และสามารถใชอ้ปุกรณเ์คล ือ่นท ีท่ ีพ่กพาแทนได ้ ดว้ยการส ั ง่งานโดยทา่ทาง "Tap" และ
ทา่ทาง "Twist & Go" ท ี ่ใชง้านงา่ย ทำาใหพ้นกังานสามารถเขา้ถ งึไดส้ะดวกและม ปีระส ทิธ ภิาพย ิง่ข ึน้ 

¡ประส ทิธ ภิาพการดำาเน นิงาน: การใชพ้อรท์ลับร กิารบตัรประจำาตวัท ีม่ กีารร กัษาความปลอดภยัแบบ
ออนไลนข์อง HID Global ทำาใหผ้ ูด้ แูลระบบสามารถสรา้ง จดัการ ออก และยกเล กิขอ้มลูประจำาตวัท ีส่ง่
ขอ้มลูบนอากาศแบบท ลีะชดุหร อืแบบเป น็กล ุม่ได ้ ชว่ยประหยดัเวลาและความพยายามในการจดัการขอ้มลู
ประจำาตวัท ีค่วบคมุการเขา้ออก 

¡การรกัษาความปลอดภยัท ีส่ งูข ึน้: HID Mobile Access® ใช ้ Trusted Service Manager แบบ Cloud-
based เทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัของ Seos โมเดลขอ้มลู Secure Identity Object (SIO) และแนวทาง
ปฏ บิตั ทิ ีด่ ที ีส่ดุในการคงสภาพของขอ้มลูเพ ือ่ผ กู ID ของอปุกรณเ์คล ือ่นท ีแ่ตล่ะตวักบัอปุกรณแ์ละ
ปกปอ้งขอ้มลูในเวลาท ีพ่กัและเคล ือ่นไหว นอกเหน อืจากการปอ้งกนัความปลอดภยัทางเทคน คิแลว้ การ
รกัษาความปลอดภยัสถานท ี ่โดยรวมพฒันาข ึน้ตามความค ดิงา่ยๆ วา่ผ ู ใ้ชม้กัจะรกัษาโทรศ พัทม์ อืถ อืของ
ตนไวก้บัตวัมากกวา่บตัรผา่น 

แอปพล เิคช นั HID Mobile Access® สามารถดาวน ์โหลดไดจ้าก Google Play และ Apple iTunes ไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย และไดร้ บัการทดสอบการใชง้านรว่มกบัโทรศ พัทม์ อืถ อื แทบ็เลต็ และเทคโนโลย ที ีส่วมใสไ่ดท้ ี ่
เป น็ท ีน่ ยิมหลายรุน่ดว้ยกนั เพ ือ่สนบัสนนุระบบน เิวศในการควบคมุการเขา้ออกท ั ว่โลก ไดร้ บัการออกแบบ
มาเพ ือ่ความย ดืหย ุน่ แอปพล เิคช นัส ำาหร บัอปุกรณเ์คล ือ่นท ีแ่ละเคร ือ่งอา่นจ งึสนบัสนนุมาตรฐานการส ือ่
สารแบบบลทู ธูสมารท์ และ/หร อื NFC 

โซลชู นั HID Mobile Access® ม ตี วัเล อืกพอรท์ลั API และแอปบนอปุกรณเ์คล ือ่นของ SDK ท ีช่ ว่ยให ้
สามารถรวมและปร บัแตง่ไดเ้พ ือ่ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของ ทกุองคก์ร ทกุองคก์ร 

"โซลูชันนี้แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ได้ดีที่สุด และเป็นก้าวต่อ
ไปของความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการควบคุม
การเข้าออก"
Adrian Noriega

 ผู้จัดการโครงการภาคสนาม 

บริษัท RFI Enterprises จำากัด
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เคร ือ่งควบคมุ VertX EVO และ 
EDGE EVO
การเขา้ถ งึแบบเคร อืขา่ยด ั ง้เด มิหร อืประตอูจัฉร ยิะ

โซลชู นัการเขา้ถ งึแบบเคร อืขา่ยของ HID Global เป น็สถาป ตัยกรรมเป ดิ   
แพลตฟอรม์ท ี ่ใช ้ IP ส ำาหร บัการปร บัใช โ้ซลชู ั น่และฟ งักช์ นัการควบคมุการเขา้ถ งึท ีห่ลากหลาย รวมท ั ง้
การตรวจสอบแบบเร ยีลไทม ์ การทำางานแบบออฟไลนท์ ีส่มบ รูณ์ และการจดัการ IP ระยะไกล

ไมว่า่คณุจะตอ้งการควบคมุแค่ 2 ประตหูร อืหลายพนัประต ู VertX EVO® และ EDGE EVO® ของ HID 
Global มอบสถาปตัยกรรมแบบเป ดิเพ ือ่ใหข้ยายและปร บัแตง่ไดง้า่ย ตา่งจากโซลชู นัการเขา้ถ งึท ีม่ ี
กรรมส ทิธ ิ ์ VertX EVO และ EDGE EVO ม แีพลตฟอรม์พฒันา OPIN ™ ใหน้กัพฒันา OEM หลายรายได ้
เขา้ถ งึฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรฝ์ งัตวัของ HID Global ซอฟตแ์วรฝ์ งัตวัขบัเคล ือ่นฟ งักช์ นัการควบคมุการ
เขา้ถ งึบนเคร ือ่งควบคมุและเช ือ่มตอ่เพ ือ่ใชง้านกบั OPIN API โซลชู นัน ี เ้ป น็โซลชู นัการควบคมุการเขา้ถ งึ
แบบเป ดิท ีก่วา้งขวางท ีส่ดุในอตุสาหกรรม 

เล อืกจากแอปพล เิคช ั น่ท ีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของคณุมากท ีส่ดุ:

¡VertX EVO เป น็เคร ือ่งควบคมุโครงสรา้งหลายประตแูบบด ั ง้เด มิท ีม่ โีมดลูอ นิเทอรเ์ฟซแบบดาวนส์ตร มี
ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุส ำาหร บัองคก์รท ีต่อ้งการยกระดบัโครงสรา้งพ ืน้ฐานการควบคมุการเขา้ถ งึแบบเด มิท ีม่ อีย ู่ 
VertX EVO ม แีผงควบคมุการเขา้ถ งึหลายประตซู ึง่ชว่ยลดภาระเคร อืขา่ยขององคก์ร 

¡EDGE EVO เป น็โซลชู นัท ีส่มบรูณแ์บบส ำาหร บัองคก์รท ีม่ โีครงสรา้งพ ืน้ฐานดา้นไอท ที ีส่นบัสนนุประต ู
ท ั ง้หมดในฐานะท ีเ่ป น็จดุเช ือ่มตอ่ปลายทาง EDGE EVO ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยการต ดิต ั ง้เร ิม่ตน้ และคา่ใชจ้า่ย
การเป น็เจา้ของท ั ง้หมดโดยใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งพ ืน้ฐานดา้นไอท มีาตรฐาน เชน่ สายเคเบ ลิเคร อืขา่ย
และการจา่ยไฟไปกบัสายแลน 

ไมว่า่คณุจะเล อืก VertX EVO หร อื EDGE EVO ท ั ง้ 2 ตวัม รีหสัโอเพนซอรส์ท ีส่ามารถปร บัเปล ีย่นและ
ปร บัแตง่ได ้ HID Global ภ มู ใิจนำาเสนอการสนบัสนนุค ูค่า้ OEM ท ีก่วา้งขวาง เพ ือ่ชว่ยสรา้งทางออกท ีด่ ี
ท ีส่ดุส ำาหร บัทกุองคก์ร

VertX® EVO EDGE® EVO EH400-K
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EasyLobby 
การจดัการผ ูม้าตดิตอ่
ว ธิ กีารท ีป่ลอดภยัและเป น็ม อือาช พีในการระบตุวัตนและจดัการผ ูม้าต ดิตอ่ภายในองคก์รของคณุ

ไมว่า่คณุจะกำาลงัใชส้มดุลงช ือ่เพ ือ่ใหผ้ ูม้าต ดิตอ่ลงช ือ่เขา้ส ูส่ถานท ี ่ หร อืม พีนกังานตอ้นร บับน
ลอ็บบ ีค้อยตอ้นร บัและเช ค็อ นิผ ูม้าต ดิตอ่ หร อืม ลีอ็บบ ีท้ ี ไ่มม่ ใีครอย ูเ่ลย โซลชู นัการจดัการผ ูม้า
ต ดิตอ่ EasyLobby® ของ HID Global สามารถรองร บัลอ็บบ ี เ้ด ีย่วท ีม่ คีวามคลอ่งตวั หร อืโซลชู นัท ีม่ ี
คณุลกัษณะครบถว้นส ำาหร บัองคก์รท ีม่ สีาขาอย ูห่ลายสถานท ี ่ 

โซลชู นัการจดัการผ ูม้าต ดิตอ่ของเราไดร้ บัการออกแบบมาเพ ือ่ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของคณุ และ
ทำางานรว่มกบัองคป์ระกอบหลกัของระบบควบคมุการเขา้ออกทางกายภาพของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย พอรต์
โฟล โิอของเราประกอบดว้ย EasyLobby Solo ซ ึง่เป น็โซลชู นัท ี ่ใชง้านงา่ยและค ุม้คา่ท ีจ่ะมาแทนท ีส่มดุ
ลงช ือ่แบบเด มิๆ พรอ้มดว้ย EasyLobby SVM โซลชู นัระดบัองคก์รท ีค่รอบคลมุการลงทะเบ ยีนผ ูม้าต ดิตอ่ 
การต ดิตาม การรายงาน การพ มิพป์ า้ย และการจดัการทร พัยส์ นิ 

เล อืกโซลชู นัการจดัการผ ูม้าต ดิตอ่ EasyLobby ท ีเ่หมาะกบัความตอ้งการของคณุมากท ีส่ดุ:

¡EasyLobby Solo: EasyLobby Solo ไดร้ บัการออกแบบมาส ำาหร บัองคก์รขนาดเลก็ท ีต่อ้งการเปล ีย่นจาก
การใชส้มดุลงช ือ่และปากกา โซลชู นัน ีต้ ดิต ั ง้งา่ย ใชง้านงา่ย และม เีคร ือ่งม อืส ำาคญัท ีจ่ ำาเป น็ส ำาหร บัข ั น้
ตอนการลงทะเบ ยีนผ ูม้าต ดิตอ่โดยอตัโนมตั ิ EasyLobby Solo ยงัชว่ยใหอ้งคก์รสามารถลงทะเบ ยีนดว้ย
ตนเองผา่นทางแทบ็เลต็ พ มิพป์ า้ยผ ูม้าต ดิตอ่ท ีก่ ำาหนดเอง สแกนนามบตัรหร อืบตัรประจำาตวัของร ฐับาล 
เพ ือ่เกบ็รายละเอ ยีดขอ้มลูผ ูเ้มาต ดิตอ่ และด งึรายงานและขอ้มลูผ ูม้าต ดิตอ่เพ ือ่วตัถปุระสงค์ในการตรวจ
สอบ 

¡EasyLobby SVM: EasyLobby SVM ออกแบบมาส ำาหร บัองคก์รขนาดใหญท่ ีม่ คีวามตอ้งการในการจดัการ
ผ ูม้าต ดิตอ่ท ีซ่ บัซอ้นมากข ึน้ โซลชู นัน ีม้ คีณุลกัษณะท ั ง้หมดของ EasyLobby Solo พรอ้มม ขี ดีความ
สามารถเพ ิม่เต มิส ำาหร บัเว ริก์สเตช นัหลายเคร ือ่งเพ ือ่แบง่ป นัฐานขอ้มลูผ ูม้าต ดิตอ่ท ั ว่ไป ผ ูม้าต ดิตอ่ท ี ่
ลงทะเบ ยีนลว่งหนา้โดยพนกังานท ีไ่ดร้ บัอนญุาตผา่นเวบ็ ความสามารถในการคดักรองผ ูม้าต ดิตอ่อ งิกบั
ฐานขอ้มลูอาชญากรรมของบคุคลท ีส่าม การผสานรวมเขา้กบัโซลชู นัการควบคมุการเขา้ถ งึช ั น้น ำาของ
อตุสาหกรรมมากกวา่ 50 โซลชู นั และความสามารถในการปร บัแตง่ท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพมากข ึน้ 

ดว้ย EasyLobby องคก์รของคณุจะสรา้งว ธิ กีารจดัการผ ูม้าต ดิตอ่ท ีป่ลอดภยัและเป น็ม อือาช พีมากข ึน้กวา่
เด มิ

ส ำาหร บัรายละเอ ยีดเพ ิม่เต มิและการทดลองใช ้ 

EasyLobby Solo หร อื SVM ฟร  ีโปรดไปท ี ่  

hidglobal.com/visitor-management
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โปรแกรมจดัการบตัรประจำาตวัและ
การเขา้ถ งึทางกายภาพ SAFE 
(PIAM)
ชว่ยใหก้ารควบคมุบตัรประจำาตวัทางกายภาพท ั ง้หมดท ั ว่ท ั ง้องคก์รงา่ยดายข ึน้

ว ธิ ดี ั ง้เด มิในการจดัการการเขา้ถ งึทางกายภาพโดยตรงภายในระบบควบคมุการเขา้ถ งึทางกายภาพ (PACS) 
ทำาใหเ้ก ดิความทา้ทายอยา่งมาก อปุสรรคเหลา่น ีอ้าจแตกตา่งไป ต ั ง้แตก่ารท ีอ่งคก์รม รีะบบ PACS หลาย
ระบบท ีแ่ตกตา่ง ไปจนถ งึการขาดการผสานรวมเขา้กบัระบบรกัษาความปลอดภยัเช งิตรรกะ ทำาใหเ้ก ดิความ
พยายามจดัการบตัรประจำาตวัและการเขา้ถ งึทางกายภาพท ีเ่ก ีย่วขอ้งดว้ยตนเอง ความซ บัซอ้นเพ ิม่ข ึน้
เน ือ่งจากการบงัคบัใชน้โยบายความปลอดภยัดว้ยตนเองดว้ยเชน่กนั ซ ึง่ทำาใหก้ระบวนการไมส่ม่ ำาเสมอและ
เส ีย่งตอ่ความผ ดิพลาด 

โปรแกรมจดัการบตัรประจำาตวัและการเขา้ถ งึทางกายภาพ SAFE (PIAM) ท ีส่ร า้งข ึน้โดย Quantum 
Secure ซ ึง่เป น็สว่นหน ึง่ของ HID Global เป น็โซลชู นับนเวบ็ท ีช่ ว่ยใหอ้งคก์รสามารถจดัการวงจรอายขุอง
บตัรประจำาตวัเน ือ่งจากเก ีย่วขอ้งกบัการเขา้ถ งึทางกายภาพ โปรแกรมน ีผ้สานรวมกบัโครงสรา้งพ ืน้ฐานใน
การรกัษาความปลอดภยัอ ืน่รวมถ งึระบบรกัษาความปลอดภยัเช งิตรรกะหร อื HR เพ ือ่ใหม้ ั น่ใจวา่บตัรประจำา
ตวัของพนกังานใหม/่พนกังานเกา่ตามนโยบายและการเขา้ถ งึทางกายภาพตรงกนัท ั ง้สองระบบและผา่นระบบ
รกัษาความปลอดภยัท ีแ่ตกตา่งกนั 

บตัรประจำาตวัทางกายภาพ SAFE และ โปรแกรมจดัการการเขา้ถ งึม ฟี งักช์ นัท ีห่ลากหลายเพ ือ่เปน้
ศนูยก์ลางในการจดัการกบับตัรประจำาตวัทกุประเภทท ีเ่ป น็ท ีส่นใจของระบบรกัษาความปลอดภยัทาง
กายภาพโดยม ปีระโยชนท์ ีส่ ำาคญัดงัตอ่ไปน ี:้

¡ ลดคา่ใชจ้า่ยในการดำาเน นิงานดว้ยบตัรประจำาตวัและข ั น้ตอนการจดัการการเขา้ถ งึอตัโนมตั ิ

¡ ควบคมุไดอ้ยา่งสมบรูณ์โดยการจดัการบตัรประจำาตวัทกุประเภทจากสว่นกลาง และการเขา้ถ งึทางกายภาพ
ในโครงสรา้งพ ืน้ฐานความปลอดภยัท ีแ่ตกตา่งกนั

¡ ลดความเส ีย่งท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบงัคบัใชน้โยบายท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจดัหาการเขา้ถ งึและการนำาการเขา้
ถ งึออกดว้ยตนเอง

¡ ลดความลา่ชา้ของบตัรประจำาตวัพนกังานใหม/่พนกังานเกา่และการเขา้ถ งึทางกายภาพของพวกเขาใน 
PACS

บตัรประจำาตวัทางกายภาพ SAFE และ การจดัการการเขา้ถ งึทำาใหเ้ก ดิกระบวนการการปฏ บิตั ทิ ีด่ ที ีส่ดุใน
อตุสาหกรรมเพ ือ่เพ ิม่ความคลอ่งตวัในข ั น้ตอนการเขา้ถ งึและข ั น้ตอนการอนมุตั ิ ซ ึง่ทำาใหค้ณุสามารถสรา้ง
นโยบาย/กฎระเบ ยีบและข ั น้ตอนการทำางานโดยใชฟ้ งักช์ นั "ลากและวาง" แบบเหน็ภาพไดโ้ดยท ีไ่มต่อ้งม ี
ความร ูด้า้นการเข ยีนโปรแกรมใดๆ

SAFE รวมเขา้กบัโครงสร า้งพ ื น้ฐานในการ

ร กัษาความปลอดภยัอ ื น่รวมท ั ง้ HR หร อื

ระบบร กัษาความปลอดภยัเช งิตรรกะ เพ ือ่

ใหม้ ั น่ใจวา่บตัรประจำาต ัวของพนกังานใหม/่

พนกังานเกา่ตามนโยบายและการเขา้ถ งึทาง

กายภาพตรงกนัท ั ง้สองระบบและผา่นระบบ

ร กัษาความปลอดภยัท ีแ่ตกตา่งกนัหลาย

ระบบ
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บตัร HID FARGO 
 เคร ือ่งพ มิพแ์ละเคร ือ่งเขา้รหสั
พอรต์โฟล โิอเคร ือ่งพ มิพแ์ละเคร ือ่งเขา้รหสับตัร ID ร ุน่ใหม่ 
ท ีห่ลากหลายท ีส่ดุในโลก

โซลชู นัการออกบตัรประจำาตวัท ีม่ กีารร กัษาความปลอดภยัท ีห่ลากหลายของ HID Global ประกอบดว้ย
ทกุอยา่งต ั ง้แตก่ารเส ยีบปล ั ก๊แลว้ใชง้านไดเ้ลย เคร ือ่งพ มิพร์ะดบัเร ิม่ตน้ จนถ งึโซลชู นัการพ มิพแ์ละ
การเขา้รหสัท ีม่ คีวามซ บัซอ้นมากท ีส่ดุ ทำาใหส้ามารถรกัษาความปลอดภยับตัรประจำาตวัไดอ้ยา่งสงูสดุ 
เคร ือ่งพ มิพบ์ตัรแบบ Direct-to-Card® (DTC®) และ High Definition Printing® (HDP®) สามารถ
ใชเ้พ ือ่สรา้งบตัรสมาช กิ บตัรผ ูม้าต ดิตอ่ บตัรประจำาตวั บตัรประจำาตวัท ีม่ กีาร กัษาความปลอดภยั บตัร
พนกังาน ขอ้มลูประจำาตวัท ีอ่อกโดยรฐับาลและบตัรส อี ืน่ๆ ดว้ยความนา่เช ือ่ถ อืท ีค่ณุคาดหวงัไดจ้าก HID 
Global® 

เคร ือ่งพ มิพแ์บบ Direct-to-Card (DTC) ใชง้านงา่ย เช ือ่ถ อืได ้ และราคาไมแ่พงเคร ือ่งพ มิพแ์บบ Direct-
to-Card ชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยและสามารถพ มิพร์ปูภาพและขอ้ความแบบไรข้อบลงบนพ ืน้ผ วิของบตัรได ้
โดยตรงเพ ือ่การออกบตัรท ีร่วดเร ว็ 

การพ มิพค์วามละเอ ยีดสงู (HDP) มอบรปูภาพคณุภาพสงูสดุบนบตัรท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพสงูสดุ 

บตัรท ีผ่ล ติโดยการพ มิพค์วามละเอ ยีดสงูจะม คีวามคงทนและม คีวามปลอดภยัมากกวา่บตัรชน ดิอ ืน่ เพราะ
บตัรเหลาน ีท้นตอ่การส กึหรอดว้ยการเคล อืบฟ ลิม์ HDP ท ีท่นทานลงบนภาพบนบตัร

การเพ ิม่ต ัวเขา้รหสัแบบฝ งัต ัวและ

โมด ลูการเคล อืบของ HID Global ลงใน

เคร ือ่งพ มิพ ์ HID® FARGO® ของคณุชว่ย

ใหค้ณุสามารถปร บัแตง่การเขา้รหสัและการ

เคล อืบบตัรประจำาต ัวดว้ยอปุกรณเ์ด ยีวกนั

ในคร ั ง้เด ยีวได ้ ช ว่ยใหค้ณุประหยดัเวลา

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัสบัตร
ประจำาตัว  

DTC1250e

เครื่องพิมพ์บัตรประจำา
ตัว C50

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัส/เครื่อง
เคลือบ

 DTC5500LMX

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัส
บัตรประจำาตัว DTC4250e

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัสบัตร
ประจำาตัว DTC4500e

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัส
บัตรประจำาตัว HDP5000

เครื่องยิงเลเซอร์บัตรสำาหรับ
อุตสาหกรรม
 HDP8500LE

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัส
บัตรประจำาตัว HDP5600

เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัส
บัตรประจำาตัว HDPii Plus

HDP8500 สำาหรับอุตสาหกรรมและรัฐบาล 
เครื่องพิมพ์/เครื่องเข้ารหัสบัตรประจำาตัว
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บร กิารกำาหนดคา่บตัรสว่นบคุคล
ของ HID Global
บร กิารพ มิพบ์ตัรท ีก่ ำาหนดเองส ำาหร บัโครงการปา้ยประจำาตวั

HID Global® เสนอการผล ติปา้ยสญัลกัษณท์ ีม่ คีวามปลอดภยัสงู รวมท ั ง้บร กิารการจดัการขอ้มลูบนคลา
วดท์ ีส่ะดวก ท มีผ ูเ้ช ีย่วชาญของเราจะจดัการองคป์ระกอบการกำาหนดคา่สว่นบคุคลส ำาหร บัการพ มิพป์ า้ย 
รวมถ งึตวัเล อืกการกำาหนดคา่สว่นบคุคลแบบเร ิม่ตน้หร อืการกำาหนดคา่สว่นบคุคลแบบเตม็รปูแบบ ไมว่า่คณุ
จะพ มิพป์ า้ยเป น็คร ั ง้แรกหร อืกำาลงัทำาโครงการเปล ีย่นปา้ยคร ั ง้ใหญ่ เราบร กิารคณุดว้ยความรวดเร ว็และ
ความร ูเ้พ ือ่ใหอ้งคก์รของคณุม ปี า้ยท ีม่ คีวามปลอดภยัสงูและเป น็ม อือาช พี 

บร กิารบตัรของ HID Global ไดแ้ก:่

¡พอรท์ลัออนไลน:์ ย นืยนัการจดัรปูแบบ ต ดิตามสถานะโครงการ หร อืส ั ง่ซ ือ้ใหมด่ว้ยการคล กิเพ ยีงไมก่ ี ่
คร ั ง้

¡การใหค้ำาปร กึษาเร ือ่งการออกแบบ: ใหข้อ้มลูร บัรองท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพและนา่สนใจท ีส่ามารถปอ้งกนัการ
ปลอมแปลงและเสร มิสรา้งแบรนดข์ององคก์รของคณุ

¡จดัสง่ท ั ว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร ว็ปลอดภยั: เพล ดิเพล นิไปกบัการผล ติท ีป่ลอดภยัและการจดัสง่ท ีร่วดเร ว็ท ั ว่
ทกุมมุโลกรวมท ั ง้การลดราคาส ำาหร บัโครงการเปล ีย่นปา้ยขนาดใหญ่

¡การแจกจา่ยตามกำาหนด: ขอ้มลูประจำาตวัของสมารท์การด์จะถกูจดัสง่ จดัเร ยีง และจดักล ุม่เพ ือ่ใหง้า่ยตอ่
การแจกจา่ย

บตัรประจำาตวัจำาเป น็ตอ้งม มีากกวา่ช ือ่ รปูถา่ย และการออกแบบ เพ ือ่ใหม้ คีวามปลอดภยั นอกจากน ีย้งัตอ้ง
ม อีงคป์ระกอบดา้นความปลอดภยัท ีม่องเห น็ได ้ เพ ือ่ปอ้งกนัการปลอมปนและปลอมแปลง น ีค่ อืเหตผุลท ี ่ 
HID Global ม ตี วัเล อืกส ำาหร บัการปอ้งกนัดา้นความปลอดภยัท ีป่ระกอบไปดว้ย โฮโลแกรม (แบบฝงัและ
แบบพ ืน้ผ วิ) ขอ้ความขนาดเลก็ หม กึพ มิพส์ลบัส ี (OVI) (ใตพ้ ื น้ผ วิ) ภาพลายเกล ยีว ภาพลายน ้ ำาเคล อืบ
ช ั น้บนสดุ การเคล อืบช ั น้บนสดุเพ ือ่ความปลอดภยั เทคโนโลย ปีอ้งกนัการสแกนและปอ้งกนัการทำาส ำาเนา 
และหม กึเร อืงแสงอลัตราไวโอเลตและอ นิฟราเรด
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โซลชู นักำาหนดคา่ขอ้มลูประจำาตวั
สว่นบคุคลจาก HID Global
โซลชู นัการกำาหนดคา่สว่นบคุคลท ีส่ะดวกและม ปีระส ทิธ ภิาพส ำาหร บัขอ้มลูประจำาตวัไรส้ มัผสั

HID Global® เสนอโซลชู นัการกำาหนดคา่สว่นบคุคลท ีห่ลากหลายท ีช่ ว่ยใหอ้งคก์รสามารถพ มิพบ์ตัรไร ้
ส มัผสัแบบกำาหนดคา่สว่นบคุคลไดอ้ยา่งงา่ยดายในสถานท ี ่ ขณะเด ยีวกนักช็ว่ยใหส้ามารถยา้ยเสน้ทาง
จากเทคโนโลย ขีองบตัรใบหน ึง่ไปยงัอ กีใบหน ึง่ได โ้ดยงา่ย จากแพลตฟอรม์การเขา้รหสัข ั น้สงูไปจนถ งึ
ซอฟตแ์วรป์ร บัแตง่บตัร เราม ทีกุส ิง่ท ีค่ณุตอ้งการในการออกแบบเทมเพลตของบตัรส ำาหร บัการเขา้รหสัแบบ
เด ีย่ว หร อืการกำาหนดคา่สว่นบคุคลแบบอ นิไลน ์ 

เคร ือ่งเขา้รหสั HID® CP1000 iCLASS SE® 

แพลตฟอรม์การเข ยีนโปรแกรมขอ้มลูประจำาตวัหลกัของเรา เคร ือ่งเขา้รหสั CP1000 iCLASS SE® เป น็
โซลชู นัแบบไดนาม กิท ีส่นบัสนนุเทคโนโลย ขีอ้มลูประจำาตวัท ีห่ลากหลายซ ึง่สามารถทำางานรว่มกนัไดก้บั
เคร ือ่งอา่น iCLASS SE จากเคร ือ่งเขา้รหสัเคร ือ่งเด ยีว เทคโนโลย เีหลา่น ีป้ระกอบดว้ย iCLASS® Seos®, 
iCLASS SE®, iCLASS®, HID® Prox, MIFARE Classic และ MIFARE DESFire® EV1 

โซลชู นัเคร ือ่งเขา้รหสั iCLASS SE ม ใีหเ้ล อืกใชเ้ป น็แบบอปุกรณต์ ั ง้โตะ๊ในรุน่ CP1000 หร อืแบบเป น็
เคร ือ่งเขา้รหสัแบบอ นิไลนภ์ายในเคร ือ่งพ มิพบ์ตัร HID FARGO การเขา้รหสัแบบอ นิไลนช์ว่ยใหอ้งคก์ร
สามารถปร บัแตง่สมารท์การด์ในรปูแบบกราฟฟ กิและอ เิลก็ทรอน กิส ์ได ใ้นข ั น้ตอนเด ยีว เป น็การประหยดั
เวลาเพ ือ่ใหผ้ ูอ้อกบตัรสามารถใหค้วามสนใจงานอ ืน่ได ้ เพ ิม่ ปร มิาณงานของบตัรและลดขอ้ผ ดิพลาดท ีเ่ก ดิ
ข ึน้ระหวา่งข ั น้ตอนการซ งิโครไนซ ์ไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธ ภิาพ 

ซอฟตแ์วรก์ำาหนดคา่สว่นบคุคลบตัรประจำาตวั Asure

ซอฟตแ์วรก์ำาหนดคา่สว่นบคุคลบตัร HID Global Asure ID® เป น็ว ธิ ใีหม่ในการสรา้งบตัรประจำาตวัสว่น
บคุคลไดอ้ยา่งม ปีระส ทิธ ภิาพ ซอฟตแ์วรน์ ี ม้ ทีกุอยา่งท ีจ่ ำาเป น็ในการออกแบบและจดัการบตัรในสภาพ
แวดลอ้มท ีส่ะอาดและคมชดั ซ ึง่ชว่ยใหผ้ ู ใ้ชส้ามารถดำาเน นิการต ั ง้แตก่ารปอ้นขอ้มลูลงในการออกแบบบตัร
จนถ งึการพ มิพแ์ละการรายงาน Asure ID ม สี ีร่ ุน่ตามระดบัความซ บัซอ้นท ีเ่พ ิม่ข ึน้ ดงัน ั น้ไมว่า่องคก์รของ
คณุจะสรา้ง ID รปูภาพงา่ยๆ หร อืกำาลงัจะออกขอ้มลูประจำาตวัสมารท์การด์แบบไรส้ มัผสัท ีม่ คีวามปลอดภยั
สงู Asure ID ม ีโซลชู นัท ีเ่หมาะส ำาหร บัคณุ 

ทดลองดว้ยตวัเองโดยดาวน ์โหลดเวอรช์ นัทดลองใชฟ้ร ี 30 วนัไดท้ ี:่ hidglobal.com/asureid

Solo Enterprise

Express Exchange

เครื่องเข้ารหัส CP1000 iCLASS SE
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การรกัษาความปลอดภยัของเคร อื
ขา่ย
การตรวจสอบส ทิธ ิท์ ีเ่ขม้งวดเพ ือ่ปอ้งกนัการฉอ้โกงขอ้มลู

กล ุม่ผล ติภณัฑ์ Activity® ของการร บัรองบตัรประจำาตวัจาก HID Global ม ีโซลชู นัการรกัษาความ
ปลอดภยัเคร อืขา่ยส ำาหร บัการตรวจสอบส ทิธ ิอ์ยา่งเขม้งวดในทกุอตุสาหกรรม โซลชู นัเหลา่น ีช้ ว่ยใหอ้งคก์ร
ม ทีร พัยากรท ีจ่ ำาเป น็ในการสรา้งบตัรประจำาตวัและจดัการการเขา้ถ งึของผ ู ใ้ช  ้ในขณะท ีช่ว่ยใหช้ วี ติของผ ู ้
ใชง้า่ยข ึน้ 

กล ุม่ผล ติภณัฑ์ ActivID ม :ี

¡การร บัรองบตัรประจำาตวั: กล ุม่ผล ติภณัฑ์ ActivID นำาเสนอเทคโนโลย ที ี ไ่ดร้ บัการพ สิจูนแ์ลว้ท ีบ่ร ษิทั
นบัพนัใหค้วามไวว้างใจในการสรา้ง จดัการ และใชบ้ตัรประจำาตวัท ีม่ กีารร กัษาความปลอดภยั

¡การจดัการขอ้มลูประจำาตวั: การจดัการและการเพ ิม่หร อืลดขอ้มลูประจำาตวัเป น็เร ือ่งงา่ยดว้ย ActivID 
เม ือ่บตัรสญูหายหร อืถกูขโมย คณุสามารถระงบัการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร ว็และลดความเส ีย่งท ีอ่าจเก ดิข ึน้
ได โ้ดยทนัท ี 

¡การตรวจสอบส ทิธ ิอ์ยา่งเขม้งวด: การตรวจสอบส ทิธ ิแ์บบหลายป จัจยัทำาใหอ้งคก์รสามารถใหส้ ทิธ ิ ์ในการ
เขา้ถ งึในระดบัท ีถ่ กูตอ้งแกบ่คุคลท ีถ่ กูตอ้งไดด้ ขี ึ น้ ขอ้มลูประจำาตวัสามารถสง่ไปยงัอปุกรณห์ลายประเภท
ไดโ้ดยใชก้ลไกการจดัสง่ท ีส่ะดวกและปลอดภยัส ำาหร บัผ ู ใ้ช ้ 

¡การเขา้ถ งึแบบบรรจบกนั: องคก์รสามารถใชข้อ้มลูประจำาตวัเด ยีวท ีส่ามารถใชเ้พ ือ่ตรวจสอบบตัรประจำา
ตวัส ำาหร บัการเขา้ถ งึเคร อืขา่ย แอปพล เิคช นั และอาคารตา่งๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยัเพ ือ่ลดข ั น้ตอนและลดงาน
ดา้นเอกสาร

ดว้ย ActivID องคก์รของคณุสามารถเป ดิใชง้านการโจมต มีลัแวร ์ไดด้ ขี ึ น้และลดความเส ยีหายท ีเ่ก ดิจาก
การฉอ้โกงไดด้ว้ยการตรวจสอบส ทิธ ิแ์บบลำาดบัช ั น้ ในขณะเด ยีวกนักช็ว่ยเพ ิม่ความสอดคลอ้งกบักฎ
ระเบ ยีบของภาครฐัและอตุสาหกรรมท ีน่อกเหน อืไปจากรหสัผา่นงา่ยๆ และการควบคมุการตรวจสอบส ทิธ ิ ์
แบบเด ยีว นอกจากน ี ้ ประส ทิธ ภิาพการดำาเน นิงานจะไดร้ บัการปร บัปรงุใหด้ ขี ึ น้ในทกุสายธรุก จิดว้ยการ
ควบคมุคา่ใชจ้า่ยท ีเ่ก ีย่วกบั IT และ Help Desk 

ดว้ย ActivID องคก์รของคณุสามารถเป ดิ
ใชง้านการโจมต มีลัแวร ์ไดด้ ขี ึ น้และลด
ความเส ยีหายท ีเ่ก ดิจากการฉอ้โกงไดด้ว้ย
การตรวจสอบส ทิธ ิแ์บบลำาดบัช ั น้ ในขณะ
เด ยีวกนักช็ว่ยเพ ิม่ความสอดคลอ้งกบักฎ
ระเบ ยีบของภาครฐัและอตุสาหกรรมท ีน่อก
เหน อืไปจากรหสัผา่นงา่ยๆ และการควบคมุ
การตรวจสอบส ทิธ ิแ์บบเด ยีว
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