
FİZİKİ GEÇİŞ ÇÖZÜMLERİ

HID Global'in Seos Essential + Prox kartı, 
güvenlik sistemi sahiplerinin eski, düşük 
frekanslı 125kHz tabanlı sistemlerden 
modern ve güvenli bir kimlik bilgisi 
teknolojisine geçiş yapmalarını sağlayan 
ekonomik bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Seos Essential kartlar, SIO özellikli 
HID Signo ve iCLASS SE okuyucu 
platformları içinde güvenli kimliklerin 
güvenilir yönetimini sağlar. Bu güçlü 
kimlik teknolojisi, en son şifreleme 
algoritmalarından ve güvenlik 
tekniklerinden yararlanarak, üstün veri 
bütünlüğü ve gizlilik koruması sağlamak 
için oluşturulmuştır. Ayrıca, kart ve 
okuyucu arasındaki veri iletimini korumak 
için güvenli bir mesajlaşma protokolü de 
kullanılır. 

Seos, günümüz gizlilik gereksinimlerinin 
karşılanması hususunda kullanıcılarına 
gönül rahatlığı sunar. Her Seos Essential 
kimlik kartının varsayılan yapılandırması 
rastgele ve benzersiz bir tanımlayıcıdan 
yararlanır; yani bilgiler güvenli bir kimlik 

doğrulaması olmadan kullanıcıyla 
ilişkilendirilmez. 

Seos Programlama Seçenekleri
Güvenliği bir üst seviyeye taşımak 
maksadıyla kullanılan ve Güvenli Kimlik 
Nesnesi (SIO) uyumlu programlama 
seçenekleri, standart anahtarları veya HID 
Elite'i içerir. Kullanıcılar, izlenebilirlik ve 
hesap verebilirlik odaklı geliştirilen HID'in 
birinci sınıf altyapısında, kişiselleştirilmiş 
anahtarların üstün korumasından yararlanır.

Kartın Seos Essential bölümünde ek 
uygulamalar için destek sunulmayan tek bir 
fiziki geçiş kontrol uygulaması bulunur.

125kHz Programlama Seçenekleri
HID Prox veya Indala 125kHz biçimlerinde 
programlanabilir.

Sipariş Bilgileri
Tüm ayrıntılar için lütfen Okuyucular 
ve Kimlik Bilgileri: Nasıl Sipariş Verilir 
Kılavuzuna bakın

hidglobal.com

Seos® Essential + Prox Kart

BASIT, DÜŞÜK FREKANSLI KARTLARDAN GEÇIŞLER İÇIN  
TEMEL KIMLIK KARTLARI  

 � Son derece güvenli – Tüm Seos kimlik türleri gibi Seos Essential da Güvenli Kimlik 
Nesnesi® (SIO) özelliğine sahiptir, kart teknolojisinin ötesinde çok katmanlı güvenlik 
sağlar ve kimlik verilerini yetkisiz erişime karşı korur 

 � Basitleştirilmiş, uygun maliyetli geçişler – Eski 125 kHz kimlik teknolojilerinden geçişi 
mümkün kılan 125 kHz temassız teknolojiyi kullanarak okuma/yazma tanımlama desteği

 � Uyumlu –  HID Signo, iCLASS SE®, multiCLASS® SE, HID Prox ve Indala okuyucu 
platformları tarafından tam olarak desteklenir

 � Artırılmış gizlilik koruması – Karşılıklı kimlik doğrulama ve güvenli mesajlaşma 
mekanizmaları ile veri koruması için en sıkı uygulamaları içeren Seos Essential, sınıfında 
en iyi veri ve gizlilik korumasını sunar 
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TEKNOLOJİ ÖZELLİKLERİ  
 � Kolaylık için tek bir SIO tabanlı fiziksel erişim kontrol uygulaması ile 
programlanmıştır

 � Verilere müdahale etmeye çalışan saldırılara karşı koymak için 
okuyucuyla iletişim sırasında veri koruması sağlayan AES-128 
şifreleme algoritmaları

 � Kullanıcı gizliliği önceliklendirilir, varsayılan olarak her zaman 
rastgele temassız benzersiz bir tanımlayıcı kullanılır (4 baytlık 
rastgele bir değer)

 � Simetrik anahtarlarla şifreleme hesaplamaları için ortak işlemciye 
entegre yüksek performanslı donanım yongası sayesinde ultra 
yüksek okuma hızları

 � ISO/IEC 7810, 7816 ve temassız kart (14443 A) standartlarını 
destekler

 � 125kHz HID Prox ve Indala formatlarını destekler

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
 � SIO içindeki veriler, anahtar çeşitlendirme, kimlik doğrulama imzaları ve AES-
128 tabanlı şifreleme sağlayan bir yapı ile güvence altına alınmıştır

 � Her kart oturumunu güvenli mesajlaşmayla korumak için farklılaştırılmış 
oturum anahtarları üreten karşılıklı kimlik doğrulama protokolü

 � Yaygın saldırılara (ortadaki adam, yeniden oynatma saldırıları ve diğerleri) 
karşı yüksek direnç

 
BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK
 � Seos Essential, HID Signo Okuyucular tarafından tamamen desteklenmektedir
 � Seos Essential, SIO özellikli veri biçimlerini işleyebilen iCLASS SE ve 
multiCLASS SE Okuyucular tarafından tamamen desteklenmektedir. Sadece 
donanım yazılımı Revizyon E ve üzeri olan iCLASS SE Okuyucular tarafından 
desteklenir.

 � 125kHz özellikleri HID Prox ve Indala Okuyucular tarafından tamamen 
desteklenmektedir

Seos Essential + Prox Kart 

Temel Parça Numarası 551

Çalışma Frekansı 13,56 MHz / 125kHz

Seos İletişim Protokolü Uyumluluğu ISO14443A-4

Seos İletişim Hızı 848 kbps'ye kadar

Seos Bellek Türü EEPROM

Seos Uygulama Sayısı 1 x Güvenli Kimlik Nesnesi (SIO) uygulaması

Seos SIO Veri Nesnesi Desteği Evet (varsayılan olarak etkin)

Seos HID Format Desteği Evet (Güvenli Kimlik Nesnesi içinde)

125kHz HID Format Desteği HID Prox ve Indala

Seos Veri Saklama 10 yıl

Seos Genişletilmiş Gizlilik Desteği Evet

Seos Güvenlik Özellikleri
Karşılıklı kimlik doğrulama (ISO/IEC 24727-3'e uyumlu), anahtar çeşitlendirmesi (AES 128 kullanarak NIST 
SP800-108 temelli), güvenli mesajlaşma (EN14890-1:2009'a uyumlu).  NIST SP 800-56A temelli oturum 

anahtarı türetme.

Seos Benzersiz Tanımlayıcı (UID) Rastgele UID

Uyumluluk ve Performans1

Seos 125kHz

HID Signo Okuyucular 6 cm'ye (2,3 inç) kadar 4 cm'ye (1,6 inç) kadar

iCLASS SE Okuyucular 5 cm'ye (2 inç) kadar  Yok

multiCLASS SE Okuyucular 4 cm'ye (1,6 inç) kadar 4 cm'ye (1,6 inç) kadar

HID Prox / Indala Okuyucular Yok 14 cm'ye (5,5 inç) kadar – modele bağlı

CP1000D Masaüstü Kodlayıcı Yalnızca okuma (Güvenli Kimlik Nesnesi) Okuma/Yazma (yalnızca HID Prox)

iCLASS SE RB25F Parmak İzi Okuyucu2 Aygıt modunda (Güvenli Kimlik Nesnesi) 
şablon olarak sadece okuma Yok

OMNIKEY Okuyucular3

Gömülü SE Cihazlar3, 4 Yalnızca okuma (Güvenli Kimlik Nesnesi) Yalnızca okuma M/D

Güvenli Baskı HID bu kart için yüksek çözünürlüklü yazıcı (HDP) kullanılmasını önerir

Mekanik, Çevre ve Uyum

Kart Yapısı Kompozit yapı (%40 polyester / %60 PVC)

Ağırlık 5,5 g (0,2 ons)

Çalışma Sıcaklığı -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)

Depolama Sıcaklığı -40°C ila 70°C (-40°C ila 158°F) 1000 saat için

Isıl Şok    -35°C ila +80°C (-31°F ila 176°F) 50 döngü
(ıslatma süresi 5 dk, geçiş süresi 30 sn)

 Kimyasal Direnç Kart tuzlu suya (%5), tuz buharı, asetik asitli su (%5), sodyum karbonatlı suya (%5), şekerli suya 
(%10) ve etilen glikole (%50) maruz kalmaya en az 24 saat dayanabilir.

Standart Uyumluluğu ISO14443A-4, ISO/IEC 24727-3:2008,  EN 14890-1:2009

Çevresel Uyum RoHS, Çin RoHS, REACH, halojen İçermez

Garanti Ömür boyu garanti

1 HID Global testi açık havada gerçekleştirilir. 
Metalik montaj yüzeyi de dahil olmak üzere 
bazı çevresel koşullar okuma aralığını ve 
performansını ciddi şekilde düşürebilir; metal 
montaj yüzeylerinde performansı artırmak 
için plastik ya da ferrit ara parçaların (montaj 
aparatları) kullanılması tavsiye edilir. iCLASS SE 
okuyucular için ara parçalarını hidglobal.com 
adresinde bulabilirsiniz.
2 Seos Essential kartı karttaki şablonu 
desteklemez.
3 Seos ve 125kHz uyumlu ürünler için Mantıksal 
Erişim HTOG dokümanına bakın.
4  Okuma performansı anten tasarımına ve 
ortamına bağlıdır.
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