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Thiết kế mới về kiểm soát truy cập
HID Signo, dòng đầu đọc kiểm soát truy cập đặc biệt của HID Global, kết 
hợp tính bảo mật với vẻ hiện đại. Với thiết kế sang trọng, đẹp mắt, Đầu đọc 
HID Signo tiếp tục phát huy truyền thống cung cấp hiệu suất cao nhất so 
với các sản phẩm cùng loại, đồng thời bổ sung những tính năng cải tiến để 
giữ an toàn cho các tổ chức.

Để giúp các tổ chức đáp ứng nhu cầu bảo mật trong thế giới năng động của chúng ta, 

Đầu đọc HID Signo được thiết kế với tính đa năng cao, hiệu suất lớn và được kết nối với 

tương lai.

 ¡ Vô cùng đa năng 
Hỗ trợ nhiều công nghệ thông tin xác thực nhất, bao gồm HID Mobile Access qua 

Bluetooth và khả năng Giao tiếp trường gần (NFC) gốc. Ngoài ra, đầu đọc này còn 

tích hợp công nghệ Enhanced Contactless Polling (ECP - Kiểm tra không tiếp xúc tăng 

cường) của Apple để hỗ trợ thông tin xác thực trong ứng dụng Apple Wallet.

 ¡ Hiệu suất vô song 
Lưu trữ siêu bảo mật các khóa mật mã trên phần cứng được trang bị thành phần bảo 

mật có chứng nhận cộng với tính năng phát hiện bề mặt mới cho phép đầu đọc tự động 

hiệu chuẩn lại và tối ưu hóa hiệu quả về khoảng cách đọc.

 ¡ Kết nối với tương lai 
Tất cả các đầu đọc đều hỗ trợ ngay đối với Open Supervised Device Protocol (OSDP 

- Giao thức thiết bị được giám sát mở) cho quá trình giao tiếp hai hướng bảo mật. Mỗi 

đầu đọc cũng được thiết kế để người dùng có thể kết nối và quản lý từ xa mà không 

phải truyền thông tin bằng phương tiện vật lý hoặc chạm trực tiếp vào đầu đọc. 

Ngoài ra, việc đặt hàng và lắp đặt Đầu đọc HID Signo rất đơn giản nên quá trình nâng cấp 

trở nên dễ dàng với tất cả mọi người.

“Đầu đọc tiên tiến  

này được thiết kế  

chú trọng đến tính  

đa năng nhằm  

đáp ứng nhu cầu  

tùy chỉnh ngày càng  

gia tăng.”



Đầu đọc đa năng 
nhất hiện nay
Hỗ trợ gốc cho nhiều công nghệ thông tin xác thực nhất

Trong vấn đề kiểm soát truy cập, lựa chọn là điều quan trọng. Hiện nay trên thị 

trường, không có đầu đọc kiểm soát truy cập nào có thể so sánh được với HID Signo 

về phạm vi hỗ trợ đối với công nghệ cao tần. Trên thực tế, Đầu đọc HID Signo rất 

linh hoạt về thiết kế, có khả năng vận hành liên thông với hơn 15 công nghệ thông tin 

xác thực, bao gồm Seos, HID Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS và 

nhiều công nghệ khác. 

Khả năng hỗ trợ thông tin xác thực vô song này còn mở rộng vượt ra cả những công 

nghệ vừa mới ra đời. Một Đầu đọc HID Signo đơn lẻ cũng có thể hỗ trợ tất cả các 

công nghệ thông tin xác thực kế thừa sau đây: 

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity 

 ¡ 125 kHz ID-1 single

Khả năng này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn mà còn đơn giản hóa quá trình di 

chuyển chuyển đổi sang công nghệ thông tin xác thực hiện đại.

Mỗi Đầu đọc HID Signo còn tích hợp công nghệ Enhanced Contactless Polling (ECP - 

Kiểm tra không tiếp xúc tăng cường) của Apple để hỗ trợ thông tin xác thực trong ứng 

dụng Apple Wallet.

“Đầu đọc HID Signo  

có tính năng kiểm tra  

tốc độ được cấp  

sáng chế để chống lại  

các cuộc tấn công  

điện tử có tác lực  

mạnh.”



Signo = Bảo mật
Cho dù nhu cầu kiểm soát truy cập của bạn phức tạp đến đâu thì bảo mật 
vẫn là ưu tiên số một.

Đầu đọc HID Signo mang tới khả năng bảo mật vô song bằng cách cung cấp phương 

pháp đơn giản và hiệu quả để kiểm soát truy cập bảo mật cho hầu hết mọi tình huống. 

Điều này có được là nhờ mô hình bảo mật đa lớp giúp đảm bảo tính xác thực và riêng 

tư của dữ liệu.

Các tính năng bảo mật khác bao gồm:

 ¡ Lưu trữ bảo mật các khóa mật mã trên phần cứng được trang bị thành phần bảo mật 

(EAL5+) có chứng nhận

 ¡ Hỗ trợ ngay đối với OSDP Secure Channel Protocol (Giao thức kênh bảo mật OSDP) 

cho quá trình giao tiếp hai chiều được mã hóa giữa đầu đọc và thiết bị kiểm soát cửa

 ¡ Xác thực một cách đáng tin cậy và bảo mật bằng HID Secure Identity Object™ (SIO), 

mô hình dữ liệu để lưu trữ và vận chuyển thông tin định danh trong một đối tượng

 ¡ Hỗ trợ các chương trình iCLASS Elite và Corporate 1000 của HID nhằm cung cấp 

cho các chuyên gia bảo mật khóa xác thực tùy chỉnh để tăng cường tính bảo mật

Dễ lắp đặt, dễ quản lý
Trong doanh nghiệp bảo mật, thời gian là tiền bạc. 

Đầu đọc HID Signo rất dễ lắp đặt nhờ có thiết kế dây mới theo khối đầu cuối cho phép 

lắp chìm, không cần thêm tấm chêm. Những đầu đọc này cũng có chỉ số bảo vệ ngoài 

trời là IP65 mà không cần thêm miếng đệm.

Sau khi lắp đặt, Đầu đọc HID Signo rất dễ nâng cấp và quản lý do đã được tích hợp 

khả năng BLE và OSDP. Những công nghệ này hoàn toàn tương thích với HID Reader 

Manager để cấu hình và nâng cấp chương trình cơ sở một cách thuận tiện tại hiện 

trường. Không những thế, khâu cấu hình còn có thể được đơn giản hóa nhờ thiết bị 

điều khiển qua OSDP.

“Đầu đọc HID Signo rất dễ  

lắp đặt nhờ có  

thiết kế dây mới  

theo khối đầu cuối.”



Kiểm soát truy cập thông minh 
hơn, được kết nối nhiều hơn
Nâng cấp lên HID Signo giúp các chủ tòa nhà yên tâm hơn bao giờ hết về khả năng 

hoạt động trong tương lai của các hệ thống bảo mật, đảm bảo rằng họ được trang bị 

những công cụ thực sự đa năng để xử lý những mối đe dọa mới hoặc triển khai các 

bước cải tiến cần thiết cho tương lai.

Đầu đọc HID Signo được thiết kế vượt trội hơn phương pháp truyền thống của các 

cửa bảo mật bằng cách trang bị khả năng kết nối và quản lý trong hệ sinh thái hiện, 

phân tán đại được phân phối. Chức năng này cho phép các hệ thống kiểm soát truy 

cập phản ứng linh hoạt khi phát sinh các nhu cầu, cấu hình hoặc mối đe dọa mới.

Những đầu đọc tốt nhất so với các sản phẩm cùng loại này giúp cho tổ 
chức có được một trải nghiệm đảm bảo chắc chắn cho tương lai bằng 
cách:

 ¡ Cung cấp khả năng truy cập di động gốc 
 —sử dụng khả năng truy cập di động bất cứ khi nào bạn sẵn sàng

 ¡ Đảm bảo di chuyển dễ dàng từ Wiegand sang OSDP 
 —cho phép giao tiếp mã hóa bảo mật giữa đầu đọc và thiết bị kiểm soát cửa

 ¡ Hỗ trợ các công nghệ thông tin xác thực kế thừa và tương lai 
 —nâng cấp thông tin xác thực hiện có lên công nghệ bảo mật theo tiến độ của  

 riêng bạn

“Sau khi lắp đặt và cấu hình  

Đầu đọc HID Signo, người 

dùng có thể yên tâm trông cậy  

vào công nghệ vận hành đơn 

giản như dự kiến.”



Công nghệ của tương lai là đây
Đầu đọc HID Signo đưa các tổ chức hiện nay đi tới tương lai của kiểm 
soát truy cập.

Ngoài thiết kế sang trọng, hiện đại, nền tảng đầu đọc hiện đại này còn mang tới khả 

năng hoạt động linh hoạt, ổn định nhờ việc hỗ trợ nhiều công nghệ thông tin xác thực 

nhất. HID Signo củng cố vị trí dẫn đầu của HID Global trong ngành kiểm soát truy cập, 

đồng thời cung cấp khả năng bảo mật ưu việt nhất và hiệu suất vận hành cao với việc 

bổ sung các tính năng mới để hỗ trợ tốt hơn cho các cơ sở và những nơi khác.

Việc nâng cấp đầu đọc kiểm soát truy cập của bạn lên HID Signo đảm bảo cho tính 

thuận tiện và bảo mật hiện nay, đồng thời chuẩn bị cho bạn ứng phó dù có phát sinh bất 

kỳ vấn đề gì trong tương lai - đây là cam kết đặc biệt của Signo.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập hidglobal.com/signo

“Đầu đọc HID Signo được chế 

tạo để tích hợp với HID Origo, 

một nền tảng đám mây lớn 

cung cấp cơ sở cho tất cả giải 

pháp dựa trên đám mây do 

HID Global cung cấp.”

Hiệu suất mà bạn có thể trông cậy
Đầu đọc HID Signo kế thừa truyền thống cung cấp hiệu suất kiểm soát 
truy cập cao và đáng tin cậy. 

Những đầu đọc này vận hành ổn định trong hàng loạt tình huống sử dụng và bao gồm 

những bước cải tiến tạo ra hiệu quả cho tổ chức thuộc bất kỳ quy mô nào.

 ¡ Tính năng phát hiện bề mặt mới cho phép đầu đọc cảm nhận được khi bạn lắp đầu 

đọc lên tấm kim loại và tự động hiệu chuẩn lại để tối ưu hóa hiệu quả về khoảng 

cách.

 ¡ Việc đưa vào sử dụng bàn phím cảm ứng điện dung cho phép đầu đọc hoạt động 

vô cùng ổn định trong điều kiện rung lắc, lý tưởng với các đế lắp đặt ngoài trời 

trong môi trường khắc nghiệt.

 ¡ Khả năng hỗ trợ iBeacon cho phép các thiết bị di động “được đánh thức” trước khi 

xác thực tại xuất hiện trước đầu đọc, nhờ thế cải thiện rất lớn kết quả đọc lần đầu 

về hiệu suất ngày và tính ổn định thống nhất của khoảng cách đọc.  

 ¡ Tính năng Tiết kiệm năng lượng ở chế độ điện năng thông minh giúp mang lại trải 

nghiệm sinh thái hơn bằng cách giảm mức tiêu thụ năng lượng khi đầu đọc ở chế 

độ nghỉ ngơi.
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