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HID® Signo Biyometrik Okuyucu: 
Kapınıza Güvenlik ve Kolaylık Getirir
Milyonlarca insan cep telefonlarının kilidini açmak veya ATM'ler aracılığı 
ile nakit paraya erişmek amacıyla parmak izlerini kullandığından, 
biyometri günlük hayatımız içinde hızla yerini almıştır. Parmak 
izleri benzersiz olduğundan, unutulamayacağından, kaybolmayıp, 
çalınamadığından, fiziksel geçiş güvenliği için parmak izi biyometrisi 
kullanımı kolaylık sağlar.

HID Signo 25B Biyometrik parmak izi okuyucu cihazı, yüksek güçte bir 

PACS çözümü sunmak için kimlik mükemmelliğiyle sınıfının en iyisi çoklu 

izgesel görüntüleme teknolojisini birleştirir.

"Gerçek Dünya" için Tasarlandı

"Gerçek dünyada" insanlar ıslak, kirli, yağlı, kuru veya yıpranmış parmak 

izlerine sahip olabiliyor. Ancak bu HID Signo Biyometrik Okuyucu için 

sorun değil. Patentli çoklu izgesel görüntüleme, hem yüzey hem de yüzey 

altı parmak izlerini yakalar, her zaman temiz görüntüler verir ve her zaman 

diğer geleneksel parmak izi teknolojilerinden daha yüksek bir performans 

sunar.

Biyometrik cihazların kullanımında, kullanıcıların sık reddedilmeleri 

önlemek için parmak izi eşleme eşiğini düşürme yöntemine başvurmaları 

yaygın olarak görülür. Ancak, bu da yanlış kabul riskini artırır. HID Global'in 

çoklu izgesel teknolojisi, rahatlık uğruna güvenlikten ödün verilmemesini 

sağladığından her iki alanda da en iyisini elde edersiniz.  



Eşsiz Esneklik

Biyometrik parmak izi ve temassız fiziki veya mobil kimlikler de dahil olmak 

üzere, tek bir okuyucu platformuyla birden çok kimlik doğrulama modunu 

uygulamaya koyun. Parmak izi şablonlarını kartta saklayarak veya bir parmak 

izi ve mobil kombinasyonunu zorunlu hale getirerek ilave güvenlik için iki 

faktörlü kimlik doğrulamanın ne zaman uygulanacağını seçin. 

Her cihaz HID Mobile Access, Seos, MIFARE DESFire EV1/EV2 ve iCLASS 

dahil olmak üzere, geniş bir temassız kimlik teknolojisi yelpazesiyle birlikte 

çalışabilir.

İki Faktörlü  
Kimlik Doğrulama

"Sıkı bir 

güvenlik için 

ne zaman 

iki faktörlü  

kimlik doğrulamayı 

kullanacağınızı 

seçin."

Neye
sahipsiniz

Siz
kimsiniz



"Çoklu izgesel 

görüntüleme hem dış 

yüzey parmak izini hem 

de dahili veya yüzey altı 

parmak izini yakalayarak 

rakipsiz güvenlik ve            

emsalsiz kullanılabilirlik 

sağlar."

Eşsiz Performans

Patentlenmiş çoklu izgesel görüntüleme sensörü, bir yandan parmak izinin 

doğru ve gerçek olduğunu gerçek zamanlı olarak doğrulamak için güvenilir  

canlılık tespiti yaparken, diğer yandan da yaygın olarak kullanılan 

yüzlerce sahtekarlık malzemesine karşı üstün koruma sağlar. NIST sertifikalı 

%0 Sahtekar Saldırı Sunum Eşleşme Oranı ile sınıfındaki en iyi canlılık ve 

sahte parmak tespitine yatırım yapın.

Tüm bu performans bir saniyenin altında sağlanarak önemli girişlerde 

potansiyel gecikmeleri ve kuyrukları ciddi ölçüde azaltır.

Geleceğe Hazır 

Mobile Geçin! Geleneksel bir fiziki kart gibi kısa menzilli 

bir mobil cihazla kimlik doğrulaması yapmayı seçin veya kapıları uzaktan 

açmak için "Çevir ve Geç" özelliğini kullanın. HID Signo Biyometrik 

Okuyucu, Bluetooth veya Yakın Alan İletişimi (NFC) üzerinden HID Mobile 

Access için doğrudan destek sağlar. 

Kapı kontrol panelleriyle çift yönlü iletişimi desteklemek için Açık Denetimli 

Cihaz Protokolü (OSDP) kullanılabilir ve daha gelişmiş güvenlik sağlamak 

için bu iletişim Güvenli Kanal üzerinden şifrelenerek de gerçekleştirilebilir. 

Her HID Signo Biyometrik Okuyucu, en son özellik ve geliştirmelerin  

yüklenebilmesi için yalnızca birkaç tık ile sahada yapılandırılacak ve 

yükseltilecek biçimde tasarlanmıştır.

Çoklu izgesel
Görüntüleme

Yüzey Altı 
Görüntüleme

Canlılık
Tespiti



"Güvenilirdir, 

%99,9 
doğru-
lukla 
parmak izi  

görüntülerini  

yakalar.”

Güvenli ve Güvenilir Biyometrik 
Performans
Veri Güvenliği ve Gizlilik

Veri koruma her zaman önemli bir meseledir, özellikle de içinde 
yaşadığımız herşeyin birbiriyle sürekli bağlantıda olduğu bu ortamda 
daha da önemlidir. 

Her kullanıcının biyometrik verileri için uçtan uca güvenlik sayesinde maliyetli 

güvenlik açıklarına karşı koruma sağlayın. Biyometrik görüntüler bir "şablon" 

(veri dizisi) haline dönüştürülür, yani asla parmak izinin bir görüntüsü 

kaydedilmez. Aygıtta veya sunucuda saklanan şablonlar daha sonra AES-256 

ile şifrelenir ve sunucu ile aygıt arasındaki iletişim endüstri standardı Taşıma 

Katmanı Güvenliği (TLS) protokolü ile gerçekleştirilir. 

 � Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Veri Koruma Etki 

Değerlendirmeleri (DPIA) gibi düzenleyici yükümlülükleri ve uyumluluk 

yükümlülüklerini yerine getirmede ve risk değerlendirmelerinde son 

kullanıcı kuruluşlarına yardımcı olur.

 � SEOS kartlarla, kart içerisinde şablon (ToC) saklama özelliği sayesinde 

1:1 tanımlama ve eşleme ile kimliğinizi kontrolünüz altına alın.

Şık ve Güçlü Tasarım 
Şık estetik görünüm iç ve dış mekânlarda kurulum için tasarlanan HID 

Signo Biyometrik Okuyucunun sağlamlığını örter. Cihaz, vandalizme karşı 

IK09 darbeden korunma derecesinin yanı sıra doğal etkilerden korunmak 

için IP67 derecesine sahiptir. Tasarım, emsalsiz klipsleme özellikleri ve tek 

bir vidayla montaj sayesinde, hızlı kurulum ihtiyacını da karşılamakta ve 

kurulum işlemini dakikalar mertebesine indirmektedir. 



HID Biometric Manager™ Yazılımı

Her cihazla birlikte, aynı anda 2000 adede kadar okuyucuyu yönetmeye 

ve 100 adede kadar kullanıcının çalışmasına olanak veren web tabanlı HID 

Biometric Manager yazılımına ücretsiz erişim imkânı sağlanır.

Bu Windows uygulaması, ağ üzerinden donanım yazılımı güncelleştirmelerini 

yapmak da dahil olmak üzere, okuyucunun yapılandırmasını ve yönetimini 

gerçekleştirir. 

Yapılandırma seçenekleri şunlardır:

 � Kullanıcıları güvenli bir şekilde kaydedin (en fazla 10 parmak/kullanıcı) ve 

şablonları karta kodlayın

 � Kimlik doğrulama modunuzu seçin 

 � Kimlik türü uyumluluklarını etkinleştirin ve devre dışı bırakın 

 � Sahada HID Elite anahtarlarını yükleyin

 � Görsel ve işitsel ayarları yapın 

HID Signo Biometric API

HID Signo Biometric API, HID Signo Biyometrik cihazların herhangi bir 

ortağın erişim kontrol sistemine tam olarak entegre edilmesini sağlayan son 

teknoloji bir API'dir. 

RESTful API/SDK, cihaz yapılandırması, kullanıcı kaydı ve geçiş kontrol 

işlevleri sağlamak maksadıyla, sistem ile 2000'e adede kadar HID Signo 

Biyometrik Okuyucu cihaz arasındaki veri akışını kontrol etmek için 

geliştiricilere kapsamlı, ancak kullanımı kolay bir mekanizma sunar.

Sahada Güncellenebilir

HID Signo Biyometrik Okuyucu firmware ve HID Biometric Manager yazılımı, 

yeni özelliklerin, yeteneklerin ve güvenlik iyileştirmelerinin pürüzsüz bir 

şekilde yüklenmesini sağlayacak şekilde sahada yükseltilebilir olarak 

tasarlanmıştır.

"Yeni özelliklerin, 

yeteneklerin ve güvenlik 

iyileştirmelerinin 

sorunsuz eklenebilmesi 

için sahada yükseltilebilir 

şekilde tasarlanmıştır."



Mevcut Geçiş Kontrol Sistemlerine Sorunsuz Bir Şekilde Eklenebilir

Geleneksel kart okuyucularından biyometrik bir çözüme yükseltme hiç bu 

kadar kolay olmamıştı. PACS veri aktarımı için Wiegand veya OSDP (v2.1.7) 

desteği sayesinde geniş bir kontrol paneli yelpazesiyle birlikte çalışabilmesi, 

biyometrik kullanıcı verileriyle ek koruma sağlayan HID Signo Biyometrik 

Okuyucunun mevcut geçiş kontrol sistemlerine sorunsuz bir şekilde 

eklenebilmesini sağlar.

Bir Uç Cihaz Olarak Kurun

Aygıt varsayılan olarak okuyucu modunda çalışır, ancak hem kimlik 

doğrulama hem de yerel erişim yetkilendirme işlevlerini gerçekleştiren tek 

kapılık bir kontrol paneli olarak çalışacak şekilde yapılandırılabilir.

 � Geçiş kontrol ilkesini ayarlamanız yeterlidir, ardından  

ağ bağlantısı kesilse bile cihaz çalışmaya devam eder

 � Otonom cihazlar geçici ağ gecikmesi veya kesintilerinden  

etkilenmez – bu, yüksek değerli alanların güvenliğini sağlamak için 

hayati önem taşır

 � Harici kontrol paneli donanımlarına bağımlı olmayan gerçek zamanlı  

erişim kararı

 � Binanın uzak bölgelerine iki faktörlü kimlik doğrulaması getirin

Küresel İhtiyaçları Karşılar

HID Signo Biyometrik Okuyucu dünya çapında 50'nin üzerinde ülke 

düzeyinde sertifika ile sertifikalandırılmıştır. HID Biometric Manager 

yazılımı, İspanyolca, Portekizce ve Arapça dahil olmak üzere birçok dili          

de destekler.

Kontrol Paneli İşlevselliği

Birinci Kat 
Sunucu Odası

Zemin Kat
Lobi

PACS

Kontrol Paneli
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