Безпека родини
у Ваших долонях
Біометрична система
ідентифікації особи
Створено в Німеччині

Ми подбаємо про
найдорожче для Вас
Сім’я – найцінніше, що може мати людина.
Тому не дивно, що всі ми так прагнемо, щоб
наші близькі завжди почувалися в безпеці.
Але безпека родини – це в першу чергу
захист власної оселі.
Біометричний сканер судин долонь від
Infocom – максимально надійна охоронна
система Вашого будинку. Сканер захистить
будинок від несанкціонованого
проникнення небажаних гостей, навіть коли
Ви вдома.
Система ніколи не пропустить сторонніх!

Як працює біометричний
сканер судин долонь Infocom
•

Щоб потрапити в будинок, просто піднесіть
долоню до сканера.

•

Сенсор сканера освітлює руку безпечним
інфрачервоним випромінюванням.

•

Система розпізнає малюнок вен долоні, який є
унікальним у кожної людини, навіть у
близнюків, і не змінюється протягом усього
життя.

•

Для більшої безпеки контролюється також
наявність пульсу.

•

Доступ у приміщення або на територію система
надає тільки тим, чий малюнок вен внесений у
систему ідентифікації.

Геніально і просто!

Біометричний сканер
судин долонь Infocom
– це зручно
Коли Ви вдома, Ви зазвичай не
замикаєте всі двері на замки. Але це
дає змогу зловмиснику непомітно
проникнути всередину будинку.
Зі сканером судин долонь Infocom Ви
абсолютно вільні в пересуванні, і Вам
не треба носити з собою ключі. При
цьому двері постійно замкнені там, де
це необхідно. А якщо бажаєте, то
завжди можете увімкнути режим «гості
в домі», щоб деактивувати замки.

Проста система
контролю доступу
домашнього персоналу
Якщо у Вас є помічники по
господарству, то після їхнього
звільнення Вам більше
не треба міняти замки.
Ви просто видаляєте користувача із
системи, додаєте нового і не маєте
ризику створення копій ключа або
зайвого клопоту зі зміною замків.

Чому саме сканування
судин долонь?
Сканування судин долонь – найнадійніший
спосіб ідентифікації в порівнянні
з іншими методами, такими як відбитки пальців,
сканування сітківки ока або зіниці, 2D- і 3Dрозпізнавання обличчя.
Тестування методу сканування вен долонь
показало найкращі результати серед усіх
біометричних методів:
• неможливо підробити;
• зручно користуватися;
• безконтактний, гігієнічний метод;
• легко інтегрується в систему безпеки будинку.

Комплексна безпека
Вашої оселі
Сканери бувають двох типів – зовнішнього та
внутрішнього розміщення. Залежно від потреб
встановлюється той чи інший або їх комбінація.
Обидва типи мають одне й те саме призначення –
ідентифікувати людей, які входять у приміщення або
на територію і виходять з них, та обмежувати
несанкціонований доступ. Зі сканерами обох типів Ви
просто використовуєте руку як ключ доступу. А
відрізняються вони між собою формою і деякими
характеристиками, що залежать від умов їх
розташування.
Сканер зовнішнього розміщення:
•

герметичний корпус із нержавіючої сталі;

•

стабільна працездатність за будь-якої погоди;

•

захист від вандалізму.

Сканер внутрішнього
розміщення
Абсолютно сумісний із системою відкривання замків.
Передбачено різні функції в залежності від положення
руки на сканері:
• відкриття або блокування замка дверей;
• включення сигналізації;
• контроль освітлення;
• таємний виклик поліції та інше.
Видимий у темряві – вбудовані світлодіоди по
периметру корпусу.
Ідеально впишеться в будь-який інтер'єр:
• найкомпактніший інтегрований сенсор;
• стильний мінімалістичний дизайн.

Бездоганний сервіс
для найвибагливіших
клієнтів
•

Установка і консультація з
експлуатації.

•

Цілодобова віддалена
підтримка.

•

Дизайнерське оформлення за
індивідуальним замовленням:
вибір матеріалу, кольору і
форми корпусу.

Ваш малюнок вен
неможливо відтворити
•

Біометричні дані захищені від стороннього
доступу на всіх етапах процесу ідентифікації.

•

Дані біометрії (хеш) шифруються на рівні Fujitsu
Software SDK AES 128-bit – BSI-сертифіковано
(стандарти ISO).

•

Додатково шифруються iCOGNIZE AES 256-bit.

•

Хеш зберігається в шифрованій AES 256-bit базі
даних. Таким чином дані зашифровані каскадом
тричі.

•

Комунікація сенсора з ВА (вузлом
аутентифікації) також зашифрована AES 256-bit.

Довірте Вашу безпеку
нам і не відволікайтеся
від улюблених справ!
+38 (044) 230-52-15
upgrade@infocom.ua

СП "Інфоком"
01001, Київ, вул. Володимирська, 8
www.infocom.ua
www.facebook.com/infocom.trusted

