GIẢI PHÁP CÁ NHÂN HÓA THẺ

Phần mềm
Cá nhân hóa Thẻ Asure ID®
EXCHANGE

ASURE ID® 7 Ở ĐÂY

Công cụ trên đầu ngón tay bạn


Nhiều nhiệm vụ với chức năng điều
hướng theo thẻ, và chuyển đổi đơn giản
giữa thiết kế thẻ và mục nhập dữ liệu,
quản lý độc lập.



Thanh công cụ đưa các thành phần
được sử dụng thường xuyên vào thứ tự
lô-gic.



Dọn dẹp nơi làm việc bằng cách ẩn các
màu sắc và các thuộc tính cho đến khi
cần chúng, sử dụng các bảng điều khiển
màu hiển thị.



Màn hình hiển thị "Những gì Bạn Thấy
Là Những gì Bạn Nhận được" giúp đảm
bảo thiết kế thẻ chính xác bằng cách
hiển thị chính xác thẻ sẽ được in như thế
nào, bao gồm các phần giữ dữ liệu
.



Giao diện Thân thiện và Trực quan – Tăng cường trải nghiệm của người dùng làm cho việc thiết kế thẻ ID
có ảnh và nhập dữ liệu một cách dễ dàng.



Chọn Nguồn của Bạn –Dễ dàng in các thẻ từ hồ sơ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ của Asure ID.
Hoặc liên kết với Đường dẫn Trực tiếp có tính năng trao đổi dữ liệu tức thời, bạn có thể chia sẻ trực tiếp trên
nhiều
trạm làm việc từ mạng của HR mạng, cơ sở dữ liệu ERP và bảo vệ, bổ sung Oracle®, MySQL,
Hỗ trợ cơ sở dữ liệu máy chủ LDAP và Microsoft® SQL.



iDIRECTOR® – Được thiết kế cho hầu hết các ứng dụng chứng nhận an toàn phức tạp, bạn có thể nâng
cao việc phát triển và triển khai thẻ thông minh bằng mô-đun mã hóa này. iDIRECTOR quản lý bộ nhớ thẻ,
có thể tải nhiều ứng dụng thẻ thông minh, và cá nhân hóa đồ họa các thẻ thông minh như iCLASS® Seos®
trong một quy trình liền mạch.

Năng suất chưa bao giờ tốt hơn.
Asure ID 7 thay đổi diện mạo mẫu,
cảm nhận và thực hiện của phần mềm
cá nhân hóa thẻ ID. Một giao diện
người dùng hoàn toàn mới
và các quy trình được đơn giản hóa
làm cho việc thiết kế mẫu thẻ ID
và việc nhập dữ liệu vô cùng dễ
dàng. Với Asure ID, bạn có mọi thứ
mình cần để thiết kế và gán thông tin vào một thẻ,
cho phép bạn lướt từ thiết kế thẻ đến nhập
dữ liệu để in và báo cáo.
Công việc hàng ngày được thực hiện dễ dàng.
Các nhiệm vụ thường xuyên có thể được thực hiện
chỉ bằng vài cái nhấp chuột. Chỉ mất thời gian rất
ngắn để chụp và đăng tải hình ảnh, hủy hiệu lực
thẻ hoặc thiết lập bộ đếm in. Và bạn có thể sử dụng
Đường dẫn Trực tiếp để kết nối với một số nguồn dữ
liệu bên ngoài. Các tính năng này và các tính năng
được sử dụng thường xuyên khác có ngay trong
tầm tay bạn trên "dải" -thanh công cụ Microsoft.
Các tính năng tiêu chuẩn:
Asure ID "ghi nhớ" với chức năng đăng tải khởi
động tự động của biểu mẫu và báo cáo gần nhất
được sử dụng đồng thời cũng giới hạn hoặc cấp
quyền truy cập vào các mô-đun và biểu mẫu
Asure ID chuyên biệt thông qua các đặc quyền
được xác định dành cho người dùng tiên tiến.
Bộ lọc nhanh tìm kiếm ký tự đại diện trên bất kỳ
trường nào trong
cơ sở dữ liệu. Tìm kiếm Toàn cục mở rộng tiện ích này
trên toàn cơ sở dữ liệu và các biểu mẫu được liên kết.
Tự động Tăng cường một ảnh hồ sơ

hidglobal.com

bằng cách nhấp vào một nút.
Asure ID Exchange có các tính năng:
iCLASS®SE nền hệ thống mở của bộ mã hoá hỗ trợ
bảo mật từ đầu đến cuối, kiểm
soát và khả năng linh hoạt
của chứng thực giải pháp kiểm
soát truy cập vật lý (PACS)
của bạn. Cấp cho một máy in thẻ FARGO®
với một bộ mã hoá iCLASS SE
được tích hợp cho phép
bạn tạo ra, mã hóa (đọc/viết), và quản lý
́ các chứng nhận PACS trên trang web, sắp xếp
đơn hàng của bạn, quản lý hàng tồn kho, và
các quy trình cấp phép. Để hoàn tất giải pháp,
liên kết quản lý các chứng thực PACS
với khả năng tuỳ chọn để đăng ký dữ liệu thẻ vào
một giải pháp PACS trực tiếp từ
Asure ID. Điều này có thể
cũng có thực hiện trên thẻ kiểu mã vạch hoặc dải từ
. Asure ID được tích hợp chặt chẽ
với hơn 25 hệ thống kiểm soát truy cập hàng đầu.
Mô-đun Cấu hình Laze có một giao diện trực
quan quản lý dữ liệu và các thành phần bảo mật
trực quan để được in, mã hóa và khắc vào các
giấy chứng thực -- trong một mẫu thẻ đồng bộ.
Báo cáo Tuỳ chỉnh được Cấp Bảo mật
cùng với các báo cáo sẵn sàng để xem tiêu chuẩn,
thao tác dữ liệu bằng việc lọc, phân loại và nhóm
lại chưa bao giờ dễ dàng đến thế, và việc cấu
hình và lưu nó vào một báo cáo tuỳ chỉnh rất đơn
giản. Và với các đặc quyền báo cáo có thể định
rõ được mở rộng cho tính năng bảo vệ bằng mật
khẩu trong toàn ứng dụng, Asure ID Exchange
tăng cường bảo mật dữ liệu ID của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ASURE ID® ĐÁP ỨNG CÁC NHU
CẦU ỨNG DỤNG THẺ CỦA:
 Các Doanh nghiệp Lớn
THÔNG TIN CHUNG

SOLO

EXPRESS

ENTERPRISE

EXCHANGE

Hộ trợ Hệ Điều hành: Windows® 7/8/8.1/10 bao gồm các
Máy tính bảng Windows Pro









Ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng
Hàn Quốc, tiếng Trung Giản thể, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Ả
Rập, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, và tiếng Séc









Tự nhiên

Liên kết Tự nhiên/
Trực tiếp™

Liên kết Tự nhiên/
trực tiếp

Liên kết Tự nhiên/
trực tiếp







Liên kết Tự nhiên/
trực tiếp

Liên kết Tự nhiên/
trực tiếp

Microsoft® Access® (2000, 2002 , & 2003)

 Chương trình Thẻ
căn cước Quốc gia
 Bằng lái xe

Mật khẩu đăng nhập Có thể xác định các
Đặc quyền Người dùng và Quyền truy cập Thẻ Mẫu
Microsoft® SQL Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014)

Kết nối mạng6



 Chính phủ Tiểu
bang & Địa phương
 Chăm sóc sức
khỏe



MySQL® (Phiên bản 5)

Liên kết Trực tiếp

Oracle® (9i & 11g)

Liên kết Tự nhiên/
trực tiếp

Microsoft Active Directory/LDAP

 Chính phủ/Quân
đội

 Giáo dục

(Chỉ đọc)
THIẾT KẾ THẺ

Thiết kế Biểu mẫu Hai mặt









Thêm Trường Văn bản (Biến đổi & Tĩnh)









Thêm Các Trường Ảnh









Nhập ảnh (như: Lô-gô & Đồ hoạ)









Thêm một mã vạch tuyến tính









Thêm Dải Từ










Hỗ trợ Bảng Điều khiển Huỳnh quang (Bảng điều khiển F)







Chỉ CR-80
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Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Thêm Trường Dữ liệu Phức







Tích hợp Chụp Chữ ký











Kích thước Thẻ Đa dạng
Thêm Các Trường Dữ liệu

Tích hợp Đăng ký Dấu vân tay Lumidigm
Thêm Mã vạch 2D (PDF417, Mã QR, & Dải Dữ liệu)







Thiết lập Quy tắc Thiết kế và In có Điều kiện







Hỗ trợ
Windows®Máy tính bảng Pro
HID GLOBAL® LÀ DOANH NGHIỆP
HÀNG ĐẦU VỀ CÁC GIẢI PHÁP
CUNG CẤP DANH TÍNH BẢO MẬT.
Asure ID chỉ là một phần của một hệ thống
tích hợp hoàn chỉnh cho việc cấp, quản
lý và chứng thực các thẻ ID an toàn. Nhà
cung cấp HID Global của bạn có thể tuỳ
chỉnh thiết kế một hệ thống định danh bảo
mật bằng cách sử dụng các thành phần
HID đã được chứng minh, bao gồm:
 Bộ mã hóa/Máy in Thẻ FARGO® ID

Quản lý và Mã hoá Thẻ Thông minh (iDIRECTOR®)1



Lập trình Chứng thực Kiểm soát Quyền truy cập
(như: Hỗ trợ iCLASS SE® Encoder )
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 Thẻ, ruy-băng, phim và các tấm mỏng



2

 Các dịch vụ sản xuất thẻ ID

Thêm Các Trường Văn bản, Dữ liệu và Hình ảnh Khắc Laze

 Bộ đọc thẻ tiếp xúc và không tiếp xúc
HID, bao gồm các bộ đọc thẻ thông minh
iCLASS®

NHẬP DỮ LIỆU
Tích hợp Chụp Hình ảnh với tính năng Tự động
Tăng cường(TWAIN, DirectShow® & WIA)
Lưu và Tìm kiếm Hồ sơ









200

3

Không giới hạn

Không giới hạn



Tuỳ chọn Đặt tên
Tuỳ chỉnh

Tuỳ chọn Đặt tên
Tuỳ chỉnh

Tuỳ chọn Đặt tên
Tuỳ chỉnh

Tìm kiếm Toàn cục







Tích hợp Chụp Chữ ký với tính năng Tự động Tăng cường









Lưu Ảnh vào Thư mục

 Cảm biến Dấu vân tay Lumidigm
Các yêu cầu tối thiểu được đề xuất đối với
hệ thống cho Asure ID 7là:



 Bộ xử lý 1 GHz hoặc nhanh hơn

In Hàng loạt và In Từng trang







 RAM 1 GB

Các Báo cáo (Tiêu chuẩn & Tuỳ chỉnh)







 Dung lượng ổ cứng trống 1 GB

Xuất báo cáo








Tích hợp Đăng ký Dấu vân tay Lumidigm

Nhập/Xuất Tập tin Văn bản và Excel Microsoft
Nhập/Xuất ODBC
Đường dẫn Trực tiếp (Trao đổi Dữ liệu Tức thời)4





Nhập





DB Đơn/Bảng Đơn

DB Đơn/
Bảng Đa

DB Đa/
Bảng Đa

Khả năng Kết nối Trình xem Cơ sở Dữ liệu
Nhập/Xuất Giáo dục (CD Ảnh Học sinh)2





Tuỳ chọn5

Tuỳ chọn5

Tích hợp Kiểm soát Truy cập Vật lý
(Đăng ký Chứng thực trong Hệ thống PACS)

Tuỳ chọn5
KẾ HOẠCH BẢO VỆ ASURE ID

Bản Cập nhật Miễn phí
Các Gói Hỗ trợ Hàng năm/Nhiều Năm8

hidglobal.com

Bắc Mỹ: +1 512 776 9000
Đường dây Miễn phí: 1 800 237 7769
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi: +44 1440 714 850
Châu Á Thái Bình Dương: +852 3160 9800
Châu Mỹ Latin: +52 55 5081 1650

Tải dùng thử miễn phí
có tại:
hidglobal.com/asureid
Quản lý và kiểm soát truy cập các
định dạng thẻ, thẻ thông minh và
các ứng dụng thẻ.
2
Khả dụng khi được sử dụng với
FARGO® HDP8500LE.
3
Giới hạn lưu trữ dựa trên Microsoft Access.
1









Tuỳ chọn

Tuỳ chọn

Tuỳ chọn

Tuỳ chọn

© 2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Đã đăng ký bản quyền. HID, HID Global, lô-gô HID Blue
Brick, Chain Design, Asure ID và FARGO là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã
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dịch vụ, và tên sản phẩm và dịch vụ là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký
của những người sở hữu tương ứng.
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An ASSA ABLOY Group brand

Trao đổi dữ liệu hai chiều bằng
cơ sở dữ liệu và các ứng dụng của
bên thứ ba.
5
Mua thêm.
6
Bản quyền Asure ID giúp chia sẻ
cơ sở dữ liệu được nối mạng
thông tin về nhiều trạm làm việc.
7
iCLASS® Standard/SE/SR /
Seos®, MIFARE DESFire® EV1,
HID Prox.
8
Các bản cập nhật miễn phí không
áp dụng cho các sản phẩm chính
được phát hành.
4

