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ระบบควบคุมการเข้าถึงที่ได้รับการออกแบบใหม่
สัมผัสความปลอดภัยที่เข้ากับความทันสมัยอย่างลงตัวด้วยเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของเครื่องอ่
านระบบควบคุมการเข้าออก HID Signo จาก HID Global เครื่องอ่าน HID Signo ได้รับการออ
กแบบชั้นสูงที่ทันสมัยโดดเด่น และได้ขยายระดับประสิทธิภาพเดิม ๆ ของเครื่องไปจนถึงระ
ดับที่เรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุด พร้อม ๆ กับเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้
กับองค์กรยิ่งขึ้นด้วย

จากแนวคิดของเราที่เต็มไปด้วยพลังและความสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านค
วามปลอดภัยขององค์กร เครื่องอ่าน HID Signo จึงได้รับการออกแบบมาให้มีความอเนกประสงค์ 
ประสิทธิภาพสูง และเชื่อมต่อกับอนาคต

 ¡ อเนกประสงค์รองรับพิสัยกว้างสุดของเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัว รวมทั้ง HID Mobile Access 
ผ่านบลูทูธและการสื่อสารในระยะใกล้ ๆ (NFC) มาพร้อมเทคโนโลยี Enhanced Contactless 
Polling (ECP) ของ Apple เพื่อรองรับข้อมูลประจำาตัวใน Apple Wallet

 ¡ ประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งด้วยการจัดเก็บคีย์เข้ารหัสลับในระดับความปลอดภัยสูงสุดบ
นฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบที่ปลอดภัยที่ได้การรับรองมาตรฐานและคุณสมบัติตรวจจับพื้
นผิวรุ่นใหม่ จึงช่วยให้เครื่องอ่านสามารถทำาการปรับเทียบใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพพิสั
ยการอ่านได้โดยอัตโนมัติ

 ¡ เชื่อมต่อกับอนาคตเครื่องอ่านทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน OSDP ที่ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง 
(out-of-the-box support) ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารสองทิศทางที่ปลอดภัย เครื่องอ่านแต่ละตัว
ออกแบบมาให้เชื่อมต่อและจัดการได้จากระยะไกลโดยไม่จำาเป็นต้องใช้ "สื่อกลาง (sneakernet)" 
หรือสัมผัสอุปกรณ์แต่ละตัว 

นอกจากนี้ เครื่องอ่าน HID Signo ยังสั่งซื้อได้ง่าย ๆ และติดตั้งไม่ยุ่งยากอีกด้วย จึงช่วยให้กร
ะบวนการอัปเกรดเป็นเรื่องง่ายสำาหรับทุกคน

“เครื่องอ่านล้ำาสมัยนี้ออกแบบมาโ
ดยคำานึงถึงความอเนกประสงค์สำา
หรับการสนองความพึงพอใจด้านก
ารปรับแต่งที่เพิ่มขึ้น”



เครื่องอ่านพร้อมใช้อเนกประสงค์สูงสุด
ลักษณะการทำางานรองรับค่าพิสัยกว้างสุดของเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัว

เมื่อพูดถึงระบบควบคุมการเข้าถึง เราต้องให้ความสำาคัญต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุกวันนี้ ยั
งไม่มีเครื่องอ่านระบบควบคุมการเข้าถึงใดที่รองรับเทคโนโลยีความถี่สูงได้หลากหลายเทียบเท่ากับ 
HID Signo จริง ๆ แล้ว เครื่องอ่าน HID Signo ออกแบบมาอย่างยืดหยุ่นให้สามารถทำางานร่วมกันกั
บเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัวชนิดต่าง ๆ ได้กว่า 15 ชนิด เช่น Seos, HID Mobile Access, MIFARE 
DESFire EV1/EV2, iCLASS และอีกมากมาย 

ระบบที่สนับสนุนข้อมูลประจำาตัวเหนือคู่แข่งนี้ไม่เพียงขยายครอบคลุมเทคโนโลยีของวันนี้เท่า
นั้น เครื่องอ่าน HID Signo เครื่องเดียวยังสามารถรองรับเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัวในยุคเก่า ๆ 
ทั้งหมดต่อไปนี้อีกด้วย: 

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity 

 ¡ 125 kHz ID-1 single

ไม่เพียงแต่คุณสมบัติที่กล่าวมานี้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัว
สมัยใหม่ทำาได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

เครื่องอ่าน HID Signo ทุกตัวมาพร้อมเทคโนโลยี Enhanced Contactless Polling (ECP) ของ 
Apple เพื่อรองรับข้อมูลประจำาตัวใน Apple Wallet

“เครื่องอ่าน HID Signo มีคุณสม
บัติที่ได้รับสิทธิบัตรในการตรวจสอ
บความเร็ว ซึ่งสามารถป้องกันภัยคุ
กคามทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็วร้
ายแรง”



Signo = ความปลอดภัย
ไม่ว่าระบบควบคุมการเข้าออกของคุณจะซับซ้อนแค่ไหน ต้องให้ความสำาคัญในเรื่องความปล
อดภัยเป็นอันดับแรก

เครื่องอ่าน HID Signo นำาเสนอความปลอดภัยที่เหนือกว่าโดยมาพร้อมกับความเรียบง่ายและมีประสิท
ธิภาพในการควบคุมการเข้าออกได้อย่างปลอดภัยในแทบทุกสถานการณ์ สื่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านแ
บบจำาลองความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อให้มั่นใจได้ในระบบยืนยันตัวตนและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่:

 ¡ การจัดเก็บคีย์เข้ารหัสลับในระดับความปลอดภัยสูงสุดบนฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบที่ปลอดภัยที่
ได้การรับรองมาตรฐาน (EAL5+)

 ¡ อุปกรณ์สนับสนุน OSDP ที่ใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้ง (out-of-the-box support) สำาหรับการสื่อสาร
สองทิศทางที่เข้ารหัสลับไว้ระหว่างเครื่องอ่านและระบบควบคุมช่องทางเข้าออก

 ¡ ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือด้วยแบบจำาลองข้อมูล HID Secure Identity Object™ 
(SIO) , โมเดลการจัดเก็บและการส่งข้อมูลอัตลักษณ์ของ HID

 ¡ รองรับโปรแกรม iCLASS Elite และ Corporate 1000 โปรแกรมของ HID ที่นำาเสนอความปลอดภั
ยระดับมืออาชีพด้วยคีย์พิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบเฉพาะของเราเอง เพื่อเสริมระบบให้มีความปล
อดภัยยิ่งขึ้น

ติดตั้งง่าย จัดการง่ายยิ่งขึ้น
ในธุรกิจด้านความปลอดภัยนั้น เวลาเป็นเงินเป็นทองจริง ๆ 

เครื่องอ่าน HID Signo ติดตั้งง่ายเนื่องจากเทอร์มินัลบล็อกระบบสายไฟรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาให้ติดตั้ง
แบบหัวฝัง (flush mount) ได้จึงไม่จำาเป็นต้องมีตัวคั่นเสริม อันดับความน่าเชื่อถือด้านความทนทานต่
อการใช้งานภายนอกอาคารโดยไม่จำาเป็นต้องมีปะเก็นเสริมของเครื่องอ่านเหล่านี้จัดอยู่ในมาตรฐานร
ะดับ IP65

เมื่อติดตั้งแล้ว สามารถจัดการและอัปเกรดออนบอร์ดเครื่องอ่าน HID Signo ได้ง่าย ๆ ด้วย  
BLE และ OSDP ซึ่งทำางานร่วมกันได้กับ HID Reader Manager ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์และปรับแต่
งค่าได้อย่างสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบ ยิ่งกว่านั้น ยังสามารถปรับปรุงการปรับแต่งค่าให้มีประสิท
ธิภาพขึ้นด้วยตัวควบคุมผ่านทาง OSDP ได้อีกด้วย

“ติดตั้งเครื่องอ่าน HID Signo 
ได้ง่าย ๆ ด้วยเทอร์มินัลบล็อกระบ

บสายไฟรุ่นใหม่”



ระบบควบคุมการเข้าถึงที่เชื่อมต่อกันอย่าง
ลงตัวและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การอัปเกรดไปเป็น HID Signo ช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอนา
คตของพวกเขาได้อย่างที่ไม่เคยมาก่อน พวกเขาจึงมั่นใจว่าได้ติดตั้งเครื่องมือที่มากด้วยพลังและประ
สิทธิภาพในการจัดการกับภัยคุกคามใหม่ ๆ หรือปรับปรุงสิ่งที่จำาเป็นสำาหรับวันพรุ่งนี้แล้ว

เครื่องอ่าน HID Signo ออกแบบมาให้จัดการระบบรักษาความปลอดภัยของช่องทางเข้าออกได้ยอด
เยี่ยมกว่าระบบจัดการแบบเดิม ๆ โดยการเชื่อมต่อและจัดการในระบบนิเวศแบบไม่กระจายสมัยใหม่ 
ลักษณะการทำางานนี้ทำาให้ระบบควบคุมการเข้าถึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการตอบสนองความต้องก
าร การปรับแต่ง หรือภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นใหม่ ๆ ได้อย่างมีพลังและประสิทธิผล

เครื่องอ่านที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรต่าง ๆ จะได้รับประสบก
ารณ์การใช้งานที่ไม่ล้าสมัยมาเป็นเวลานาน โดย:

 ¡ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
— แนะนำาการเข้าถึงอุปกรณ์พกพาทุกครั้งที่คุณพร้อม

 ¡ ย้ายข้อมูลจาก Wiegand ไปยัง OSDP ได้อย่างง่ายดาย 
— เปิดใช้งานการสื่อสารที่เข้ารหัสลับอย่างปลอดภัยระหว่างเครื่องอ่านและระบบควบคุมช่องท
างเข้าออก

 ¡ รองรับเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัวทั้งในยุคเก่าและในอนาคต 
— อัปเกรดข้อมูลประจำาตัวที่มีอยู่ไปสู่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยตามระดับกำาลังของคุณเอง

“ผู้ใช้วางใจในเทคโนโลยีได้ว่าเครื่
องอ่าน HID Signo จะทำางานได้อ
ย่างที่ตั้งใจทันทีที่ติดตั้งและตั้งค่าเ
สร็จ”



เทคโนโลยีแห่งอนาคตอยู่นี่แล้ว
เครื่องอ่าน HID Signo พาองค์กรต่าง ๆ ไปพบกับอนาคตแห่งระบบควบคุมการเข้าถึง

นอกเหนือจากรูปแบบที่ทันสมัยแล้ว แพลตฟอร์มเครื่องอ่านล้ำายุคนี้ยังสามารถปรับการทำางานแล
ะให้ประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้ พร้อมทั้งรองรับค่าพิสัยกว้างสุดของเทคโนโลยีข้อมูลประจำาตัวอีกด้
วย HID Signo ยกระดับความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมระบบควบคุมการเข้าออกของ HID Global 
ให้สูงขึ้น พร้อม ๆ กับมอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นร่วมกับการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ 
เพื่ออำานวยความสะดวกและอื่น ๆ ให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

การอัปเกรดระบบควบคุมการเข้าออกของคุณไปเป็น HID Signo ทำาให้คุณมั่นใจได้ถึงความสะดวกสบ
ายและความปลอดภัยในวันนี้ ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ในความพร้อมสำาหรับสิ่งที่มาถึงพรุ่งนี้ที่เรามอบใ
ห้คุณอีกด้วย — นี่คือคำามั่นสัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของ Signo

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ hidglobal.com/signo

“เครื่องอ่าน HID Signo สร้าง
ขึ้นมาเพื่อรวมเข้ากับแพลตฟอ
ร์มประสิทธิภาพสูง HID Origo 
อย่างลงตัวบนระบบคลาวด์ ซึ่ง 

HID Global จัดหาให้เป็นรากฐานโ
ซลูชันระบบคราวด์ทั้งหมด”

ระบบปฏิบัติการที่คุณวางใจได้
เครื่องอ่าน HID Signo ยกระดับประสิทธิภาพระบบควบคุมการเข้าออกที่แข็งแกร่งและน่าเ
ชื่อถือเดิมของ HID ให้ยิ่งสูงขึ้น 

เครื่องอ่านเหล่านี้เชื่อถือได้ในทุกการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์ก
รทุกขนาดให้ดีขึ้น

 ¡ คุณสมบัติใหม่ด้านการตรวจจับพื้นผิวช่วยให้เครื่องอ่านรับรู้ได้เมื่อติดตั้งบนโลหะและจะปรับเที
ยบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพิสัยการอ่านให้ได้ผลดีที่สุด

 ¡ แผงปุ่มสัมผัสประสิทธิภาพสูง (capacitive touch keypad) ที่เชื่อถือได้อย่างยิ่งในใช้งานภายใ
ต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่สม่ำาเสมอ เหมาะที่สุดกับการติดตั้งนอกอาคารภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุ
นแรง

 ¡ อุปกรณ์รองรับ iBeacon ช่วย “เปิดการทำางาน (woken up)” ของอุปกรณ์พกพาก่อนแสดงผลไป
ยังเครื่องอ่าน ค่อย ๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการอ่านครั้งแรกของวัน และความสม่ำาเสมอขอ
งค่าพิสัยการอ่าน  

 ¡ คุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานในโหมดพลังงานอัจฉริยะ (Intelligent Power Mode 
Energy Saving) ช่วยลดโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลังงานลงเมื่อเครื่องอ่านอยู่ในสภาวะหยุด
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