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Asure ID®

ENTERPRISE

ซอฟต์แวร์ก�ำ หนดรูปแบบเฉพาะตัวของบัตร
ASU R E ID® 7 มาถึ ง แล้ ว
 อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรและเข้าใจง่าย – ยกระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ ทำ�ให้การออกแบบบัตรประจำ�ตัวพร้อมรูป
ถ่ายและการป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย
 เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ –พิมพ์บัตรจากบันทึกที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลภายในของ Asure ID ได้อย่างง่ายดาย
หรือคุณสามารถใช้ Live Link คุณสมบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ของเราเพื่อแชร์ข้อมูลโดยตรง
ระหว่างเวิร์กสเตชันหลายเครื่องจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล การรักษาความปลอดภัย หรือระบบ ERP
ของเครือข่ายของคุณ
 กำ�หนดรูปแบบรายงาน และส่งมอบอย่างปลอดภัย– เพิ่มเติมจากคุณสมบัติมาตรฐาน
ทั้งรายงานแบบพร้อมอ่าน จัดการข้อมูลด้วยการกรอง จัดเรียง และจัดกลุ่มข้อมูล กำ�หนดค่าและบันทึกใน
รายงานแบบกำ�หนดเองได้ง่ายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ด้วยสิทธิพิเศษในการทำ�รายงานที่กำ�หนดได้ตลอด
จนการปกป้องด้วยรหัสผ่านตลอดทั้งแอปพลิเคชัน ทำ�ให้ Asure ID Enterprise ช่วยยกระดับการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับข้อมูล ID ของคุณ

เครื่องมือที่ปลายนิ้วของคุณ
 ทำ�งานแบบมัลติทาสก์ด้วยการเปิดดูแบบ
แท็บ และสลับระหว่างการออกแบบบัตร
กับการป้อนข้อมูลได้ง่าย และจัดการ
แต่ละส่วนอย่างเป็นอิสระจากกัน
 แถบเครื่องมือจะนำ�ส่วนประกอบที่ใช้
บ่อยมาจัดไว้ตามลำ�ดับที่เหมาะสม
 ทำ�ให้พื้นที่ทำ�งานเป็นระเบียบร้อยโดย
การซ่อนสีและคุณลักษณะจนกว่าจะมี
ความจำ�เป็นต้องใช้ โดยใช้พาเลทควบคุม
แบบลอยตัว
 การแสดงผลแบบเห็นอย่างไรได้อย่าง
นั้น (What You See Is What You Get)
จะช่วยให้การออกแบบบัตรมีความ
แม่นยำ�โดยการแสดงเห็นตามจริงว่าบัตร
นั้นจะพิมพ์ออกมาเป็นอย่างไร รวมทั้ง
สัญลักษณ์แทนที่ของ
ข้อมูลด้วย

ประสิทธิภาพที่มาพร้อมรูปลักษณ์ที่สวยงาม
Asure ID 7 เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานของ
ซอฟต์แวร์กำ�หนดรูปแบบเฉพาะของบัตร ID ทั้งใน
ด้านรูปลักษณ์ สัมผัส และการทำ�งาน ส่วนติดต่อผู้
ใช้ใหม่และกระบวนการทำ�งานที่ง่ายขึ้น ทำ�ให้การ
ออกแบบแม่แบบบัตร ID และการป้อนข้อมูลทำ�ได้ง่าย
เป็นอย่างยิ่ง ด้วย Asure ID คุณมีทุกสิ่งที่จำ�เป็นเพื่อจะ
ออกแบบและสร้างบัตร ทำ�ให้คุณสามารถดำ�เนินการ
จากการออกแบบบัตรไปยังการป้อนข้อมูล และไป
จนถึงการพิมพ์และการออกรายงานได้อย่างราบรื่น
การทำ�งานประทำ�วันจะทำ�ได้อย่างง่ายดาย
และงานรูทีนสามารถทำ�ได้โดยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่
ครั้งเท่านั้น การถ่ายภาพหรือโหลดภาพ การยกเลิกบัตร
หรือการกำ�หนดเคาน์เตอร์เครื่องพิมพ์สามารถทำ�ได้ใน
ชั่วเวลาแป๊บเดียว และคุณสามารถจัดการเขตข้อมูลบน
บัตรได้โดยตรงจากฐานข้อมูล Microsoft® Access®
ภายในตัว หรือใช้ Live Link เชื่อมต่อกับ Microsoft®
SQL Server® ผ่านทางเครือข่าย คุณสมบัติที่ใช้
บ่อยเหล่านี้และคุณสมบัติอื่นๆ ล้วนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายผ่านแถบเครือ่ งมือสไตล์ “ริบบอน” ของ Microsoft
คุณสมบัติมาตรฐาน:
Asure ID จะ “จดจำ�” ด้วยการโหลดแม่แบบและ
รายงานที่ใช้ล่าสุดเมื่อเริ่มโปรแกรม และยังจำ�กัด
หรือให้สิทธิ์ในการเข้าถึงโมดูลและแม่แบบ Asure
hidglobal.com

ID ที่กำ�หนดผ่านทางการกำ�หนดสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูง
Quick Filter การค้นหาด้วยสัญลักษณ์แทน ในเขตข้อ
มูลใดๆ ใน
ฐานข้อมูล Global Find ขยายความสะดวกนี้
ไปสู่ฐานข้อมูลและแม่แบบที่เชื่อมต่อกันอยู่
Auto-Enhance บันทึกภาพถ่ายเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว
คุณลักษณะเพิ่มเติม
SIF Agent ส่วนเสริมที่เป็นทางเลือก ทำ�ให้ Asure
ID Enterprise สอดคล้องตามมาตรฐาน Schools
Interoperability Framework (SIF) ทำ�ให้สามารถแชร์
ข้อมูลและกำ�จัดการป้อนข้อมูลซ้ำ�ซ้อน
และความไม่สอดคล้องกันกับโรงเรียนและ
เขตพื้นที่ที่รองรับมาตรฐาน SIF อื่นๆ ได้
Asure ID Enterprise ขยายการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
และเครือข่ายสำ�หรับการออกบัตรระดับองค์กร
พร้อมด้วยการสนับสนุน Microsoft Access และ
SQL databases และการนำ�เข้าข้อมูล ODBC เมื่อ
คุณต้องการขยายระบบเพื่อรองรับบัตรเทคโนโลยี
คุณเพียงแค่อัปเกรดเป็น Asure ID Exchange
เพื่อเพิ่มคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำ�งาน

ข้ อ กำ � หน ดเฉ พ า ะ

GENERAL
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:
Windows® 7/8.1/10
รวมทั้ง Windows Pro Tablets
ภาษาทีส่ นับสนุน: อังกฤษ, ฝรัง่ เศส, เยอรมัน, สเปน, รัสเซีย, โปรตุเกส
(บราซิล), อิตาลี, ญีป่ นุ่ , เกาหลี, จีน, ไทย, อินโดนีเซีย, อาหรับ, ตุรกี และเช็ก
Microsoft® Access® (2000, 2002 , & 2003)
การเข้าระบบด้วยสิทธิผู้ใช้ที่กำ�หนดได้ และการเข้าถึงแม่แบบบัตร
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EXPRESS

ENTERPRISE

EXCHANGE
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Native / Live Link


Native / Live Link

Native /
Live Link


Native / Live Link

Native /
Live Link

Live Link
Native /
Live Link
(อ่านอย่างเดียว)

™

Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014)
สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย6
MySQL® (เวอร์ชัน 5)
Oracle® (9i & 11g)
Microsoft Active Directory/LDAP
การออกแบบแม่แบบสองหน้า
เพิ่มเขตข้อมูลตัวอักษร (ตัวแปรและสถิต)
เพิ่มเขตข้อมูลภาพถ่าย
นำ�เข้ารูปภาพ (เช่น โลโก้และกราฟิก)
เพิ่มบาร์โค้ดแบบแท่ง
เพิ่มแถบแม่เหล็ก
สนับสนุนแผงเรืองแสง (F-Panel)
บัตรหลายขนาด
เพิ่มเขตข้อมูล
เพิ่มเขตข้อมูลแบบประกอบ
รวมการจับภาพลายมือชื่อ
รวมการลงทะเบียนลายนิว้ มือ Lumidigm
เพิม่ บาร์โค้ด 2D (PDF417, QR Code, & Datastripe)
กำ�หนดกฎการออกแบบและการพิมพ์แบบมีเงื่อนไข
การเข้ารหัสและการจัดการสมาร์ทการ์ด (iDIRECTOR®)1
ข้อมูลประจำ�ตัวสำ�หรับควบคุมการเข้าถึงโปรแกรม
(การสนับสนุน iCLASS SE® Encoder)
เพิม่ การสลักข้อความ ข้อมูล และภาพถ่ายด้วยเลเซอร์








CR-80 เท่านั้น
8

 ใบขับขี่
 รัฐบาล/ การทหาร
 รัฐบาลและ เทศบาล
ท้องถิ่น
 สาธารณสุข
 การศึกษา

สนับสนุน
Windows® Pro Tablets
HID GLOBAL® เป็นผู้นำ�โซลูชันสำ�หรับส่งมอบบัตรประจำ�ตัว
ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย
Asure ID เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบบูรณาการที่สมบูรณ์
แบบสำ�หรับการออกบัตร จัดการ และพิสูจน์ตัวจริงของบัตร ID
พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ตัวแทนจำ�หน่าย HID Global
ของคุณสามารถกำ�หนดการออกแบบระบบบัตรประจำ�ตัวที่มี
การรักษาความปลอดภัย ที่ใช้องค์ประกอบระบบ HID ที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้ว รวมถึง
 เครื่องพิมพ์/เข้ารหัสบัตรประจำ�ตัว FARGO®
 บัตร ริบบอน ฟิล์ม และสารเคลือบลามิเนต
 บริการผลิตบัตร ID

2

 เครื่องอ่านบัตร HID ระบบสัมผัส และระบบไร้สัมผัส
รวมทั้งเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด iCLASS®
 เซนเซอร์อ่านลายนิ้วมือ Lumidigm

การป้อนข้อมูล

บันทึกภาพไปยังโฟลเดอร์



Global Find
รวมการจับภาพลายมือชื่อ
การพิมพ์เป็นชุดและเป็นหน้ากระดาษ
รายงาน (มาตรฐานและกำ�หนดเอง)
ส่งออกรายงาน
นำ�เข้า/ส่งออกไฟล์ Microsoft Excel และไฟล์ข้อความ
นำ�เข้า/ส่งออก ODBC











3
ไม่จำ�กัด
ไม่จำ�กัด
ตัวเลือกการตั้งชื่อแบบ ตัวเลือกการตั้งชื่อแบบ ตัวเลือกการตั้งชื่อแบบ
กำ�หนดเอง
กำ�หนดเอง
กำ�หนดเอง




















นำ�เข้า
ฐานข้อมูลเดี่ยว/ตาราง ฐานข้อมูลเดีย่ ว/
หลายฐานข้อมูล/
เดี่ยว
หลายตาราง
หลายตาราง


ทางเลือก5
ทางเลือก5

Live Link (การแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียลไทม์)4
การเชื่อมต่อมุมมองฐานข้อมูล
นำ�เข้า/ส่งออกข้อมูลการศึกษา (ซีดีภาพถ่ายนักเรียน)5
รวมระบบ Physical Access Control
(ลงทะเบียนข้อมูลประจำ�ตัวในระบบ PACS)

อเมริกาเหนือ: +1 512 776 9000
โทรฟรี: 1 800 237 7769
ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา: +44 1440 714 850
เอเชียแปซิฟิก: +852 3160 9800
ลาตินอเมริกา: +52 55 5081 1650

 โครงการ บัตรประชาชน









ไม่จำ�กัด
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 บริษัทขนาดใหญ่

7

รวมการจับภาพถ่ายพร้อมการปรับปรุงอัตโนมัต
ิ(TWAIN, DirectShow® & WIA)
บันทึกและค้นหาข้อมูลบันทึก

อัปเดตฟรี8
แพ็กเกจการสนับสนุนรายปี / หลายปี

การออกแบบบัตร
















ไม่จำ�กัด
ไม่จำ�กัด










ASURE ID® ตอบสนองความต้องการการใช้งานบัตรของ:

ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของระบบที่แนะนำ�สำ�หรับ Asure ID 7 คือ:
 หน่วยประมวลผล 1 GHz หรือสูงกว่า
 แรม 1 GB
 พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 1 GB

ดาวน์โหลดรุ่นทดลองฟรี
ได้จาก
hidglobal.com/asureid

ทางเลือก5

ทางเลือก

ASURE ID PROTECT PLANS


ทางเลือก
ทางเลือก

© 2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB สงวนลิขสิทธิ์ HID, HID Global, ตราสัญลักษณ์ของ HID Blue Brick,
Chain Design, Asure ID และ FARGO เป็นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ HID Global หรือผูใ้ ห้
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เจ้าของรายนัน้ ๆ
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An ASSA ABLOY Group brand

จัดการและควบคุมรูป
แบบการเข้าถึงด้วยบัตร
สมาร์ทการ์ดและ
แอปพลิเคชันบัตร
2
มีเมื่อใช้กับ FARGO®
HDP8500LE
1


ทางเลือก

PLT-03198

ข้อจำ�กัดการจัดเก็บ
ข้อมูลขึ้นอยู่กับ Microsoft
Access.
4
การแลกเปลีย่ นข้อมูลแบบ
สองทางกับฐานข้อมูลและ
แอปพลิเคชันบุคคลทีส่ าม
5
ซื้อเพิ่มเติม
3

ใบอนุญาตไซต์ของ
Asure ID ทำ�ให้สามารถ
แชร์ข้อมูลของ
ฐานข้อมูลเครือข่ายได้ใน
เวิร์กสเตชันหลายเครื่อง
7
iCLASS® Standard/
SE/SR /Seos®, MIFARE
DESFire® EV1, HID Prox
8
อัปเดตฟรีไม่รวมถึงการ
ออกผลิตภัณฑ์หลัก
6

