
 

  
 

 

 

 

 

Fingerprint Scanner 

 Optical Scanner 
 PIV Standard 
 Resolu on: 500 DPI 
 Window size: 17mm*22mm 

 

Smart Card reader 

 CCID Compatible 
 ISO7810 ID-1 Standard 
 ISO7816 Standard 
 PC/SC Standard 
 R/W cards with class A, B, C 
 T=0 or T=1 protocol 

 

Key pad interface 

 HID Compliance 
 Numeric Key (0 to 9) 
  “CL”, “Enter” Keys 
 Sound button 

 

Physical Characteristics 

 USB 2.0 compa ble port 
 UV LED 
 Dim: 30(H) x 105(W) x 140(L) mm 

 

Easy Deployment 

 Multi-platform: 
All Windows (32/64bit) 
Mac 
Linux 
Android 
IOS 

 Driverless Installation 
 Integration with PKI-Enabling 

Systems 
 Integration with NID Applications 

 
All NID related applications in: 
 e-banking 
 e-government 
 e-communication 
 e-notarization 
 e-insurance 
 e-police 

 +Bio-SCR مدل ايمنخوان كارت 
اين  .شده است انجام منيشركت پندار كوشك ا نيآن توسط متخصصطراحي است كه  يرانيا يمحصول ايمن خوانكارت

، اسكنر اثر انگشتي با CCIDبر استاندارد  يمبتن ي، كارتخوانHIDبر استاندارد  يمبتن يديمحصول متشكل از صفحه كل
 ي امنيتي بدنه كارت بوده وهاجهت آشكارسازي طرح UVمجهز به نور  ، همچنين اين محصولباشد مي PIVاستاندارد 

 يوريدرا چيبه نصب ه ازيدستگاه ن نيكار با ا يبرا امكان اتصال دوربين جهت تشخيص چهره را نيز دارد. عالوه بر آن
كند.  يكار م نياز به هيچ نصبي بدون  Windows, Mac, IOS, Linux, Android يعامل ها ستميس يو در تمام ستين

در سازمان را كارت هوشمند كارت ملي هوشمند و يا مرتبط با توان تمامي خدمات الكترونيكي مي به وسيله اين محصول
  كاره به كاربر ارائه نمود.واحد و همه دستگاهقالب يك 

  

   +Bio-SCR مدلكارتخوان ايمن  دستگاه يايمزا
  ت و حريم خصوصييامن شيافزا
امر سبب  ني. اگردديم نيتضم به ارائه رمز كارت به اپراتور ازيپد و عدم ن يوجود ك ليبه دل رمز كارت تيامن
برخوردار  ييباال اريبس تيهستند از رمز كارت كه از اهم اطرافكه در  يشود كه نه تنها اپراتور، بلكه افراد يم

  .مطلع نشونداست، 
 

  سهولت شيافزا
 يگردد. به نحو يم يسهولت كاربر جادي، سبب او دوربين پد يو ك ، اسكنر اثر انگشتبودن كارتخوان كپارچهي

  .ساده است اريروبرو است كه كاركردن با آن بس لهيوس كيكه كاربر تنها با 
 

  بودن ياقتصاد
از خريد  تر يمراتب اقتصاد تجميع چند دستگاه در يك دستگاه باعث شده هزينه توليد كاهش يافته و به

  گردد. ياستفاده از آن م يريامر سبب فراگ نيباشد و ا مجزاي كي پد، كارتخوان و ...
 

  يسيزمان برنامه نو و يدگيچپي كاهش
بدون نياز به مختلف  يعاملها ستميس دستگاه كارتخوان ايمن كامٌال مبني بر استانداردها طراحي شده و در

و  يدگيچيامر سبب كاهش پ نيندارد و اخاصي  SDKبا  يسيبه برنامه نو يازيكند و ن يم هيچ نصبي كار
  زمان توسعه نرم افزار را كاهش مي دهد.شده و  برنامه و دستگاه در توسعه و نگهداشتهزينه 

 
  شدن در زمان كوتاه يسفارش تيقابل

 ايو  يطراح ثيكوتاه از ح اريشدن آن در زمان بس يامكان سفارش ،دستگاه يو ساخت داخل يطراح ليدل به
 يخود، محصول سفارش ازيتواند با توجه به ن يوجود دارد كه بهره بردار م گريد يها تياضافه شدن قابل

 .ديدرخواست نما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


