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Bộ Phát triển Phần 
mềm Asure ID®

PHẦN MỀM TÍCH HỢP LIỀN MẠCH ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG THIẾT KẾ 
ĐỒ HỌA VÀ TRIỂN KHAI THẺ THÔNG MINH VÀO CÁC GIẢI PHÁP 
CỦA DOANH NGHIỆP

 � Giải pháp Tích hợp Đơn giản, Linh hoạt – Các giao diện lập trình ứng dụng được tiêu 
chuẩn hóa (API) rút ngắn thời gian phát triển.

 � Tối ưu hóa Quản lý Thẻ Thông minh – Tích hợp đầy đủ lập trình nội tuyến và triển khai 
thẻ vào hệ thống doanh nghiệp của người dùng cuối cùng.

 � Thiết kế Thẻ Hợp lý, Mạnh mẽ – Giao diện người dùng đồ họa đơn giản hóa việc thiết 
kế mẫu thẻ, giúp cho bất kỳ ai cũng có thể tạo ra được các ID chuyên nghiệp.

THIẾT KẾ THẺ HỢP LÝ VÀ MÃ HÓA CHO 
ỨNG DỤNG CỦA NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG
 � iDIRECTOR đảm bảo phát triển và triển khai 

an toàn; quản lý bộ nhớ thẻ; và mã hóa nhiều 
ứng dụng thẻ thông minh trong một lần.

 � Giao diện đồ họa tăng cường trải nghiệm 
người dùng , giảm thiểu tối đa nhu cầu đào 
tạo và hỗ trợ bổ sung.

 � Một thanh công cụ trực quan định vị rõ ràng 
các thành phần thường được sử dụng theo 
thứ tự logic, dựa trên Dải Microsoft® quen 
thuộc.

 � Các bảng màu kiểm soát hiển thị cho biết màu 
sắc và các công cụ thuộc tính chỉ khi cần thiết, 
và màn hình hiển thị "Những Gì Bạn Thấy Là 
Những Gì Bạn Có" giúp đảm bảo độ chính 
xác của thẻ trước khi in.

Với Asure ID, bất kỳ ai cũng có thể thiết kế và in các 
thẻ ID có ảnh chất lượng chuyên nghiệp.

Bộ Phát triển Phần mềm Asure ID® (SDK) giúp các nhà 
cung cấp OEM và các nhà phát triển tích hợp các trường 
khắc laze, mã hóa thẻ thông minh phức tạp, đăng ký 
sinh trắc học, và khả năng tạo ra ID có ảnh đáp ứng hầu 
như bất kỳ hệ thống quản lý thẻ chứng nhận nào.

 Bộ HID Global® của giải pháp cá nhân hóa thẻ Asure 
ID được hơn 25.000 tổ chức trên toàn thế giới sử dụng 
để thiết kế, quản lý, in và mã hóa các thẻ căn cước cho 
hàng trăm nghìn nhân viên, nhà thầu, thành viên câu 
lạc bộ và khách đến thăm cơ sở. Với Asure ID SDK, 
các giải pháp đã được chứng minh này sẵn sàng cho 
việc tích hợp vào các hệ thống kiểm soát truy cập vật 
lý và logic và các hệ thống khác của doanh nghiệp.

Ứng dụng này cung cấp tính hiệu quả và bảo mật 
tạo ra thẻ ID ngày càng tăng, và dễ dàng được tích 
hợp với phần mềm doanh nghiệp thông qua các 
giao diện lập trình ứng dụng tiêu chuẩn (API).

 Giao diện đồ họa người dùng trực quan Asure ID 
giảm thiểu tối đa các yêu cầu đào tạo. Một chủ đề 
Microsoft® quen thuộc được xây dựng trên nền 
hệ thống Microsoft .NET tương thích, ổn định. 
Bố cục trang ứng dụng có thể được sửa đổi dễ 
dàng bao gồm một lô-gô và bảng màu để dễ dàng 
nhận diện bất kỳ thương hiệu nào của tổ chức.

Asure ID SDK tích hợp thông suốt, bổ sung 
thêm giá trị vào các ứng dụng của doanh 
nghiệp bạn bằng cách cung cấp:
 � Các nguồn đồ họa đã được chứng minh

• Thiết kế, chỉnh sửa và in ảnh
• Quản lý nhiều mẫu
• Chụp hình ảnh dùng cho ảnh cá nhân và chữ ký

 � Tích hợp và  
 triển khai thẻ thông minh toàn diện
• iDIRECTOR của Asure ID quản lý thẻ nhớ, được 

tải nhiều ứng dụng thẻ thông minh, và cá nhân 
hóa đồ họa thẻ trong một quy trình liên mạch

• iCLASS SE® hỗ trợ nền tảng mã hóa mở cho 
phép người dùng tạo lập, mã hóa (đọc/viết),  
và quản lý́  các chứng thực (PACS) trên trang 
web, sắp xếp đơn hàng của bạn, quản lý 
hàng tồn kho, và các quy trình cấp phép

• Ứng dụng theo yêu cầu cho việc 
mã hóa của bên thứ ba.

 � Tích hợp mô-đun laze mạnh mẽ
• Giao diện trực quan giúp quản lý các 

lệnh in, mã hóa, khắc và cán mỏng trong 
một mẫu thẻ đồng bộ duy nhất.
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CẤP BẢN QUYỀN ĐƠN GIẢN
Mở rộng chức năng của Asure ID cho người dùng cuối cùng. Bản 
quyền phù hợp sẽ kích hoạt đồ họa, hoặc đồ họa kết hợp mô-đun 
mã hóa cho khách hàng của bạn sau khi kết thúc thời hạn dùng thử 
30 ngày. 
 � Bản Asure ID Developers sẽ kích hoạt các chức năng thiết kế 

thẻ và in thẻ cho các nguồn đồ họa
 � Bản Asure ID Developers Exchangesẽ kích hoạt thiết kế và in 

thẻ, cùng với chức năng mã hóa thẻ thông minh 

1 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 Bản quyền Asure ID® giúp có thể chia sẻ các thông tin cơ sở dữ liệu qua mạng trên nhiều máy trạm.
4 iCLASS® Standard/SE/SR/Seos®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox.
5 Các bản cập nhật miễn phí không áp dụng cho các sản phẩm chính được phát hành.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CÁC THÀNH PHẦN CỦA ASURE ID SDK
 � Bản quyền phiên bản Asure ID Developers Exchange - Thiết 

kế và sản xuất thẻ, và mã hóa thẻ thông minh 
 � Hướng dẫn Sử dụng - Xác định và nêu chi tiết việc tích hợp 

chức năng của Asure ID qua một API đơn giản hóa
 � Hỗ trợ ID Global: 

• Quyền truy cập tài liệu và trao đổi thông tin trong 24 giờ thông 
qua cổng thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu

• Ứng dụng mẫu C# trên nền tảng .NET có thể tích hợp thử 
nghiệm với các ứng dụng của nhà cung cấp

• Cung cấp tám giờ hỗ trợ kỹ thuật

 Bản 
Developers

Bản  
Developers 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  

� �

Cơ sở Dữ liệu Hỗ trợ

Microsoft Access® (2000, 2002, & 2003) / Microsoft SQL 
Server® (2000, 2005, 2008, 2012, & 2014) / MySQL®  

(version 5) / Oracle® (9i & 11g) / Microsoft Active Directory 
(Chỉ-Đọc) / LDAP

Có thể kết nối mạng3 � �

Xem trước Mẫu Thẻ � �

Chụp Hình ảnh Tích hợp với tính năng Tự động Tăng cường  
(TWAIN, DirectShow® & WIA) � �

Mô-đun Thiết kế Thẻ Đầy đủ Tính năng � �

Thêm Các Trường Dữ liệu Không giới hạn Không giới hạn

Khả năng Chỉnh sửa Hình ảnh � �

Tích hợp Chụp Chữ ký � �

Tích hợp Đăng ký Dấu vân tay Lumidigm � �

Khả năng Xây dựng Thương hiệu của Bên Thứ Ba � �

Phát hành Ứng dụng Phần mềm của Bên Thứ Ba � �

Quản lý và Mã hóa Thẻ Thông minh1 
(iDIRECTOR)  �4

Lập trình Thẻ Kiểm soát truy cập1 
(như: iCLASS SE® Encoder Hỗ trợ) �2

Hỗ trợ Lập trình  
Thẻ Chứng thực Kiểm soát Truy cập

iCLASS® Standard/SE/SR/
Seos®, MIFARE DESFire® 

EV1, HID Prox

Ứng dụng Mã hóa Thẻ Thông minh bằng Dòng lệnh của  
Bên Thứ Ba  �

Các Trường Ảnh, Dữ liệu và Văn bản được Khắc Laze

Khả dụng khi sử dụng với FARGO HDP8500LE
�2

Bản Cập nhật Miễn phí5 � �

TIÊU ĐIỂM CÔNG NGHỆ
 � Tương thích Microsoft Windows®

 � Hỗ trợ iCLASS® Standard/SE/SR/Seos®, 
MIFARE DESFire® EV1, HID Prox

 � Giao diện dễ dàng được sửa đổi để nhận 
diện thương hiệu của tổ chức

 �  Hỗ trợ 15 ngôn ngữ

 � Lý tưởng cho các chứng thực truy cập vật lý 
và truy cập logic

Ứng dụng mẫu C# cung cấp các ví dụ về các yêu cầu 
API tích hợp vào phần mềm của bên thứ ba.

© 2016 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Đã đăng ký Bản 
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