13.56 MHz sem contatos

Programador SmartTOOLS™
Pacote de software para programação de cartões e configuração de leitoras
w Programação de cartões e configuração personalizada – Programe
formatos de cartão de acesso IE e crie cartões de configuração
SmartID™ para a configuração de leitoras.
w Design de arquitetura aberta – Cartão inteligente sem contato
ISO 14443A MIFARE® /DESFire®, com compatibilidade para
a ampla interoperabilidade de cartões.
w Segurança de dados – Transmissão de dados segura com
criptografia 3DES.
w Design ergonômico – Ocupa um espaço mínimo com teclado
e mouse ao alcance do usuário.

ACESSO flexibilidade.
A leitora/gravador SmartTOOLS™ para desktop é uma ferramenta para cartões inteligentes sem contato
altamente segura e flexível, ideal para clientes que requerem uma programação de cartões e configuração
personalizada para instalações novas e existentes.
SmartTOOLS é um pacote de software para leitoras ISO
14443 com números de peça da série 800-XXXX. O pacote
de software consiste em duas partes:
w ProxBurn (CP100) 501-7753
w ReaderTOOLS™ (CP101) 501-7756
ProxBurn
O ProxBurn (CP100) é um pacote de programação d
cartões ideal para cartões MIFARE® comuns. As opções de
programação para os cartões MIFARE são:
w Protocolo de saída: Clock-and-Data ou Wiegand com saída de
paridade.
w Formato de saída: dois campos de dados [código do local]
[número do cartão], cada um com extensão flexível de
até 10 dígitos para emulação Clock-and-Data ABA Track 2
ou 32 bits para a saída Wiegand. As leitoras configuradas
para cartões ProxBurn irão gerar automaticamente a
programação do cartão determinada pelo protocolo e pelo
formato de saída sem a necessidade de configuração adicional
na leitora.
w O ProxBurn oferece a opção para os usuários escolherem
suas próprias chaves de segurança para os cartões MIFARE.
(Os cartões programados com chaves definidas pelos
usuários requerem que as leitoras sejam configuradas com a
chave de leitura definida pelo usuário.)
ReaderTOOLS
O ReaderTOOLS (CP101) é uma ferramenta de configuração
para leitoras ISO 14443 com números de peça da série 800
XXXX.

O ReaderTOOLS permite configurar leitoras para:
w Códigos de acesso a dados.
w Pesquisa de dados: Setor fixo ou AID para MIFARE e AID
(Application Identifier – Identificador de aplicações) e FID
(File Identifier – Identificador de arquivos) para MIFARE
DESFire®.
w Setor fixo (MIFARE).
w Configuração de leitura de dados de cartões.
w Configuração do formato e protocolo de saída.
w Configuração do formato e protocolo de saída
do código PIN.
Requisitos do sistema
Sistema operacional: Windows 2000 ou superior
Processador: Pentium III de 500 MHz ou superior
RAM: 256 de memória RAM ou mais
Espaço em disco: 100 MB ou mais de espaço disponível
Informações de vendas
O ReaderTOOLS está disponível somente para clientes
(incluindo usuários finais) sob acordo de não revelação com HID.
O SmartTOOLS está disponível para o Windows 2000
XP/2003 Professional.
Idioma
Inglês e Holandês
Garantia
Garantia de dois anos contra defeitos de material e mão-deobra para o hardware.
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