
hidglobal.com

SOLUÇÕES PARA ACESSO LÓGICO

Leitora
OMNIKEY® 5427CK

LEITORA SEM CONTATO COM INTERFACE CCID E DE 
TECLADO WEDGE NO NOVO DESIGN OMNIKEY DESKTOP

 � Segurança – Maior segurança de sistema que suporta credenciais de alta e baixa 
frequência, incluindo HID Prox® e Indala®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1, 
iCLASS®, iCLASS SE, iCLASS® Seos™ e iCLASS® Elite, além de outras credenciais 
habilitadas para SIO. 

 � Facilidade de uso – Uso direto das credenciais existentes para controle de acesso 
para autenticação no PC para os modos de operação CCID e Teclado Wedge. 

 � Suporte CCID – Elimina a necessidade de instalação de drivers em sistemas 
operacionais padrão. 

 � Suporte Teclado Wedge – Obtém dados de um cartão e apresenta a informação 
diretamente a qualquer aplicativo através da emulação de digitação no teclado. 

A leitora OMNIKEY® 5427CK da HID Global 
funciona praticamente em qualquer ambiente PC. 
Independente do sistema operacional e do tipo 
de uso, a interface CCID ou Teclado Wedge da 
leitora oferece a solução ideal sem a necessidade 
de instalação e manutenção de drivers. Isso 
elimina os problemas envolvendo a gestão de 
ciclo de vida de softwares complexos no campo, 
além de acelerar o tempo para o mercado. 

Através da funcionalidade do teclado wedge, 
os dados dos cartões podem ser obtidos 
e transformados para inserção direta em 
aplicativos, através da emulação de digitação 
no teclado. Essa funcionalidade elimina a 
necessidade das organizações de inserir 
manualmente os dados dos cartões nos 
aplicativos. Além dos modos de operação padrão 
CCID e Teclado Wedge, a leitora inclui uma 
ferramenta de gestão integrada, fácil de usar e 
baseada na internet, que permite a configuração 
intuitiva e baseada no navegador, que não 
requer qualquer treinamento específico. A leitora 

suporta dois modos operacionais, o que garante 
um investimento de longo prazo por permitir a 
adaptação do CCID do teclado wedge, onde há 
uma mudança nas exigências de segurança. 

A OMNIKEY® 5427CK suporta tecnologia de 
alta e baixa frequência em um único dispositivo 
que permite migração perfeita de credenciais e 
ambientes baseados em tecnologias mistas. A 
leitora inclui suporte a uma grande variedade de 
tecnologias de cartão de baixa e alta frequência, 
incluindo HID Prox®, Indala® e EM Prox®, MIFARE® 
Classic, MIFARE DESFire® EV1 e iCLASS®, além 
de iCLASS SE®, iCLASS® Seos™, iCLASS® Elite 
e outras credenciais habilitadas para SIO. 

Para aplicativos integrados, a OMNIKEY 
5427CK também está disponível como 
uma placa de leitora, incluindo um Kit de 
Ferramentas de Desenvolvedor que oferece 
todas as ferramentas e documentação 
necessárias para reduzir os ciclos de integração 
e acelerar o dos produtos acabados.

NOVO DESIGN DA FAMÍLIA OMNIKEY 
DE MESA 

 � Design moderno e menor fator de 
forma – compacto e adequado para 
ambientes profissionais 

 � Retenção de cartões – Para modo de 
operações com cartões presentes, no 
qual os cartões precisam permanecer 
na leitora 

 � Base de suporte vertical opcional – 
Para posicionamento flexível e suporte 
de operações efetuadas com uma só 
mão

 � Acessórios opcionais para instalação 
– Permitem que a leitora seja instalada 
praticamente em qualquer ambiente 

Para mais informações, visite o Developer Center: www.hidglobal.com/main/developers/omnikey-5127-ck
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CARACTERÍSTICAS: 
Suporte a CCID  

 � Implantação de CCID nativo, que suporta os sistemas operacionais 
WINDOWS®, LINUX® e MAC®. 

Teclado wedge 
 � Funcionalidade de teclado wedge totalmente configurável e 

programável, que oferece um console integrado de gestão. 

 � Configuração flexível de estruturas de dados e modos de saída. 

 � O protocolo Human Interface Device (HID) permite a configuração 
da leitora através do modo integrado de teclado wedge 

 � Maior opção para boot de teclado para dispositivos com 
capacidades limitadas de uso de USB 

ESPECIFICAÇÕES

Número Base do Modelo OMNIKEY® 5427CK

Dimensões 2,79" x 3,66" x 0,63" (71 mm x 93 mm x 16 mm)

Peso Aproximadamente 3,53 oz (100 g)

Fonte de Alimentação Alimentação por barramento

Temperatura de Operação 32°- 158° F (0° - 70° C)

Umidade de Operação Umidade Relativa de 10 - 90%

Temperatura de Armazenamento -4° - 176° F (-20° a 80° C)

Classificação Internacional 
de Proteção IP54 (poeira/respingos de água) (em desenvolvimento)

INTERFACE DE HOSPEDAGEM

Interface de Hospedagem USB 2.0 (também aceita USB 1.1)

Velocidade de Transmissão 12 Mbps (com velocidade total de USB 2.0)

INTERFACE DE CARTÃO 
INTELIGENTE SEM CONTATO CCID TECLADO WEDGE

Cartões / Protocolos 
Alta Frequência

MIFARE ™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, 
Plus, MIFARE ™ DESFIRE ™ 0.6, MIFARE ™ DESFIRE™ 
EV1, iCLASS ®, iCLASS SE/SR, MIFARE SE, DESFire 

EV1 SE, T=CL, ISO 14443 A com taxa de transmissão 
de até 848 kbps (dependendo do cartão1), ISO 15693 

com taxa de transmissão de até 26 kbps 
(dependendo do cartão)

MIFARE ™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, 
Plus (Nível de Segurança 1), MIFARE ™ DESFIRE ™ 

0.6, MI-FARE ™ DESFIRE ™ EV1 (MAC / DES/3DES / 
3K3DES / AES), iCLASS ®, iCLASS SE/SR, MIFARE SE, 

DESFire EV1 SE 

Cartões / Protocolos HID PROX®, HID Indala® Prox, EM Prox®

Baixa Frequência 
APIs Suportados PC/SC (pronto para modo 2.01/ CCID) Human Interface Device

Suporte a driver PC/SC 

Em conformidade com os drivers nativos OS 
CCID (em modo CCID) Drivers produzidos pela 

HID para PC/SC disponíveis para: Windows® 
XP / Vista / 7 (32 bits / 64 bits), Server 2003, 
Server 2008 R2, Linux® (32 / 64 bits, incluindo 
Debian 6.0, Fedora 15, OpenSUSE 11.4 , Ubuntu 
11.04) e Mac® OS X (10.5 Leopard e posteriores, 

Intel 32 / 64 bits)

Em conformidade com os drivers nativos de 
Human Interface

Indicador de Status LED bicolor (branco=pronto, azul=ocupado)
Sinal sonoro (programável)

Cor Capa Preta / Corpo cinza claro

Acessórios (incluídos) Porta-cartão removível para operações com cartão presente

Acessórios Opcionais 
Acessórios para Fixação

(Para fixações parafusáveis, uso de parafuso para instalação de câmera e fita adesiva)
Base de Suporte Vertical

Cabo Conector / Comprimento Conector USB Tipo A / 78,7" (200 cm)

Opções de Personalização Logotipo específico do cliente / cor de gabinete (disponível mediante solicitação)

Composição PC

Período Médio Entre Falhas (MTBF) 500.000 horas

Conformidade / Certificação Microsoft® WHQ2

Aprovações / Ambiental Conformidade com RoHS (REACH), WEEE, UL, CE, FCC, ICES (Canadá)

Garantia Garantia do fabricante de dois anos. (Para drivers, ver política completa de suporte vitalício).

Amplo Suporte a Credenciais 
 � Funcionalidade com dupla frequência que permite o suporte a 

credenciais de baixa e alta frequência simultaneamente. 

 � HID Prox®, Indala® e EM Prox®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1, 
iCLASS®, iCLASS SE®, iCLASS® Seos™, iCLASS® Elite e outras credenciais 
habilitadas para SIO.  

Gestão de Ciclo de Vida Aprimorada
 � Atualizações simples de firmware e configuração baseada em interface 

na internet, mensagens SNMP e cartões de configuração. 

 � Kit de Ferramentas de Desenvolvedor (DTK) disponível, com exemplos 
de produtos, documentação de desenvolvimento, códigos de exemplos 
e acesso ao portal do desenvolvedor da HID. 

1 = taxa padrão de dados de 424 kbps, configurável através da interface com a internet.
2 = Windows® Hardware Quality Lab.

AS CARACTERÍSTICAS DO TECLADO WEDGE 
INCLUEM: 
 � Entrada configurável & campos de saída 

definíveis por campo de saída 

 � Campos de dados em cascata 
customizáveis

 � Configurações específicas por cartão 

 � Definições e atalhos anteriores e 
posteriores à digitação 

 � Conversão de Ordenação Big/Little Endian 
(Conversão Endianness) 

 � Transformação de saída HEX, BCD, BIN, 
DEC e ASCII 

 � Análise do fluxo de dados (parsing) do 
Controle de Acesso Físico da HID 

 � Filtragem de dados e preenchimento 
(padding) de caracteres iniciais/finais 

 � Saída reversa, incluindo objetos 
personalizados, CSN e PACS de dados 

http://www.hidglobal.com
http://www.hidglobal.com

