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Sentralisert adgangskontroll topologi IP distribuert adgangkontroll topologi

Fortrinn med IP basert adgangskontroll

BioStar IP adgangskontroll systemadministrasjon

BioStar er en omfattende programvare for administrasjon av adgangskontroll basert på standarisert TCP/IP
arkitektur med intelligente IP lesere. Den støtter et bredt utvalg av tredjeparts enheter og integrering med
andre administrasjonssystemer, som gjør den ledende i kostnadsreduksjon og fleksibilitet i systemdesign.

BioStar Standard LAN/WAN IP adgangskontroll systemadministrasjon

BioStar SE leverer avansert og omfattende funksjonalitet for adgangskontroll i små og store
organisasjoner. Versjon SE håndterer inntil 512 terminaler for adgangskontroll, IP kameraer,
NVR integrering, anti-passback, muster sone, e-post varsling og visualiseringskart.

BioStar Basic Grunnleggende adgangskontroll administrasjon for SMB

BioStar Basic er ideell for små til mellomstore organisasjoner. Systemet håndterer inntil
20 terminaler og støtter integrering med forskjellige databaser, overvåking av hendelser,
tidkontroll og funksjoner for rapportering.

BioStar Lite Integrert web server

BioStar Lite er enkel, nettbasert programvare for adgangskontroll med inntil 20 terminaler
og 1 dør anti-passback. Betjeningsvennlig brukergrensesnitt og synkronisering med slave-
terminaler gjør systemadministrasjon enklere enn noen gang.

BioStar VideoPhone Video Intercom Programvare for PC

BioStar VideoPhone er en IP basert video intercom programvare som erstatter analoge
videotelefonapparater. I bruk med Suprema terminaler som D-Station og BioStation T2
viser programvaren hvem som ringer på døren, og døren kan fjernbetjenes av brukeren.

Fortrinn

Lavere kostnad pr dør
Lokale sentraler er eliminert

Redusert installasjonspris
Mindre kabeltrekking

Skalerbarhet
Ingen bortkastet kapasitet i undersentraler

Infrastruktur
Utnytter eksisterende nettverk

Stabilitet
Enkeltstående feilkilder kan ikke påvirke hele systemet

Power over Ethernet (PoE)
Sparer kabling for strøm til låser og mindre enheter

TCP/IP eller RS-485

Verts-PC

Undersentral

Dør

Kortleser

Lås

Bryter

Sensor

Dør Dør

Kortleser Kortleser
Bryter

Lås Sensor

Sikker I/O Sikker I/O Sikker I/O

Verts-PC



ID-kort

05

Systemkonfigurasjon

System

Adgangs-

kontroll

Tid-

kontroll

BioStar Lite

Lisens

Systemarkitektur

Database

Server Matching

Maks terminaler

Samtidige klient PC’er

Timeplaner

Adgangsgrupper

Anti-pass Back

Soner

Gratis

Integrert webserver

10

2

128

128

Ja (En dør)

Gratis

Server/Klient

MSDE, MSSQL, MySQL, Oracle

20

2

128

128

USB dongle

Server/Klient

MSDE, MSSQL, MySQL, Oracle

Ja

512

32

128

128

Ja

E-post varsling

Roll Call

Soneplaner

Monitoring

IP-kamera

NVR Integrering

Heiskontroller

ID-kort

Arbeidstid beregning

Skiftadministrasjon

Ferie/fraværsadministrasjon

Rapportering

Fraværstavle

Ja Ja

Ja

Ukentlig

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (Inntil 120 etasjer)

Ja

Ja

Daglig/Ukentlig

Ja

Ja

Ja

APB, adgangsbegrensning, alarmadgang,

brannalarm, samlingssone

Spesifikasjoner

BioStar BE (Grunnversjon) BioStar SE (Standardversjon)

NVR

BioLite Net

IP-kamera BioStar klient BioStar Server

RFID-kort
leser/skriver

Dør 1

Dør 5

Dør 4

Dør 2

Dør 3

Sikker I/OSikker I/O

Døråpner BioStation T2 Xpass

Døråpner

BioStation

Kortleser

Kortleser

Xpass

Alarmbryter

Alarm BioEntry Plus

Heiser

Opptil 120 etasjer

Xpass
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IP Distribuert
Adgangskontroll

BioStar systemet tar et sprang forbi konvensjonelle systemer for
adgangskontroll, ved å kombinere unik biometrisk identifisering med

mulighetene fra adgangskort. Med betjeningsvennlig grensesnitt og wizard
for innstillinger. BioStar leverer omfattende sikkerhet i adgangskontroll

for konsern-nivå systemer og små til medium systemer.

Brukeradministrasjon

Støtte for 4 firma/avdelingsnivåer
Avansert søkefunksjon
Flernivå administratorinnstillinger
Spesialmodus autentisering per bruker
Historikk for kortutsedelser

Adgangskontroll

Inntil 128 adgangsgrupper
Inntil 128 timeplaner
32 ferier kan defineres

Administrasjon av dører

Grupper av dører i 4 nivåer
Styrer inntil 512 dører
Alarminnstillinger for valgte dører

Soneplan

Grafisk presentasjon av systemet
Endre terminal/dørinnstillinger fra plan
Sanntids monitoring på planen
Hendelser vises med animerte ikoner
Monitoring for dører og soner i hver etasje

Heiskontroll

Inntil 120 etasjer pr heis
Konfigurasjon for hver etasje og hver bruker
Dedikert støtte for Heis I/O modul

Soneadministrasjon

Brannalarm, alarm, anti-passback,
adgangsbegrensning og adgangssoner
Styrer opptil 32 terminaler pr sone
Alarminnstillinger for valgte dører
Se hendelseslogg for valgte soner
Interlock sone

Administrasjon av terminaler

Konfigurerer adgangsterminaler og Sikker I/O
RS485 støtter opptil 8 terminaler og 4 Sikker I/O
Server matching
Sanntids monitoring av terminaltilkoblinger
Assistent-type terminalsøk vindu
Enkel firmware oppgradering og reset

IP-kamera og NVR integrering

Sanntids videomonitoring
Tar stillbilder ved innstilte hendelser
Støtter konfigurering av hendelser ved
valgte adgangsterminaler
Styring av PTZ kameraer
Søking på videologg gjennom NVR
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Konserndekkende
Tidkontroll

BioStar inneholder komplette funksjoner for tidkontroll hvor
administrator kan definere tidskategorier, skift, daglige arbeidsplaner
og ferieplaner. Tidkontroll funksjonene i BioStar kan brukes for å håndheve
reglene for inn- og utsjekking, begrense adgang for personell utenom
arbeidstiden, og rapportere arbeidstid. Med BioStar kan administrator
tilpasse funksjonene for tidkontroll og generere forskjellige rapporter som
skrives ut eller eksporteres.

Beregning av arbeidstid

Brukerdefinert tidskategori konfigurering
Daglig arbeidsplan konfigurering
Overtidsberegning
Avrunding
Tillatt avvik

Skiftadministrasjon

Uke eller flerdaglige skiftperioder
Flere skiftplaner pr bruker

Rapportering

Daglig individuelt sammendrag
Kommet for sent og fraværsrapportering
Arbeidstid presentert pr tidskategori
Eksport til CSV og PDF

Ferie og fraværsadministrasjon

Holiday schedule configurable by group
Leave schedule configurable by user

Fraværstavle

Sanntids visning etter hendelse

Avdelinger i hele Norge

Terminaler kan plasseres hvor som helst
Avdelingskontorer og underavdelinger
Bruk kort, kode eller fingeravtrykk
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BioStar Lite Integrert web server

BioStar Lite er en integrert web server programvare som er installert i utvalgte Suprema IP terminaler.
BioStar Lite gir administrator mulighet for å administrere brukere og terminaler med en nettleser fra en
hvilken som helst PC koblet til nettverk. Programvaren tilbyr mange brukervennlige funksjoner, inkludert
konfigurering av terminaler, brukeradministrasjon, dør/sone-innstillinger og sanntids monitoring.

Brukerfane Se og rediger brukerinformasjon

Loggfane Se på og overvåke logg og hendelser

Terminalfane Konfigurer terminalinnstillinger

Adgangskontroll

Konfigurer adgangsgrupper og timeplaner

Datafane Backup brukerdata og konfigurasjon

Liste terminaler

Se terminaler og deres status

Terminaladministrasjon Legg til terminaler

Dørliste Se dører og tilhørende terminaler

Styre lås Åpne / lukke valgt dør

Døradministrasjon Legg til/rediger/konfigurer dører

LAN Konfigurasjon

Brukergrensesnitt

Nettklient

BioStar Lite -Web Server

Støtter inntil 9 slave-terminaler

Brukervennlig administrasjon av systemet gjennom nettbasert applikasjon.

Støtter nettverk med opptil 10 terminaler (1 hovedterminal, 9 slaver)

Krever ingen annen programvare.

Fjernkontroll av dører for hver terminal.

Enkelt å konfigurere anti-passback.

Synkroniserte konfigurasjoner.

Funksjoner

TCP/IP

TCP/IP
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BioStar VideoPhone
BioStar VideoPhone er PC programvare som gjør det mulig å bruke Pc’er på nettverket og tilknyttet Suprema
terminal som et video intercom system. Programvaren viser ikke bare hvem som ringer på døren og gi samtale,
men gir mulighet for å åpne døren.også

Konfigurering

Grensesnitt

Login

Enbruker Modus

Bruker/administrator login

Login med stasjon/IP

Brukermodus

Fjernkontroll av dør (åpne)

Mik/høyttaler volumkontroll

Konfigurering

Legg til/slett/rediger stasjoner

Innstillinger for stasjoner og passord

Funksjoner Intuitiv systemadministrasjon for rask og enkel konfigurering.

Enkelt og brukevennlig grensesnitt for enhver bruker.

Toveis kommunikasjon med tilknyttet terminal.

Adgangskontroll med tilknyttet terminal.

Intercom programvare

Intercom prosedyre

Trykk (Call) på terminalen Trykk (Call) på terminalen Trykk nummer Trykk [OK]

Intercom prosedyre

BioStar VideoPhone støtter inntil 8 PC'er på nettverket i flerbruker modus.

Flerbruker modus

BioStar VideoPhone Server BioStar VideoPhone Server

Bruker Stasjon 1 Stasjon 2 Stasjon 3
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FaceStation Fremtidens ansiktsgjenkjennings IP terminal

Nestegenerasjons teknologi for ansiktsgjenkjenning

Den nye FaceStation er en dedikert terminal for ansiktsgjenkjenning. En optimal kombinasjon av design
og ytelse. Med Suprema’s proprietære algoritmer kombinert med state-of-the-art teknologi, leverer
FaceStation nær sanntids template matching resultater. FaceStation leveres med en rekke funksjoner
som er tilgjengelig via et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Den kan brukes både som stand-alone
eller i nettverk, og er det ultimate systemet innen teknologien for ansiktsgjenkjenning.

Max antall brukere : 10 000

Logg kapasitet : 1 000 000

Bildelogg kapasitet : 10 000

CPU : 1.1GHz DSP, 667MHz RISC

LCD : 4.3” WVGA Berøringsskjerm

Hukommelse : 4GB Flash + 512MB RAM

RF Opsjoner : 13.56MHz Mifare

Interface : TCP/IP, RS485(2ch), RS232, USB, Wiegand, WiFi

Strømforsyning : 12vdc, PoE (Power over Ethernet)
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Nestegenerasjons teknologi for ansiktsgjenkjenning

FaceStation leverer sann høy ytelse for ansiktsgjenkjenning ved å kombinere state-of-the-art teknologi med Suprema’s
proprietære algoritmer. FaceStation lagrer både bilder fra det visuelle kameraet og ansiktstemplater fra IR-kameraet.
Informasjonen fra IR-kameraet prosesseres gjennom en serie algoritmer for å generere detaljerte og effektive templater.
Den sømløse kombinasjonen av den innhentede informasjonen gjør Suprema’s FaceStation til det ultimate systemet
innen gjenkjenningsteknologi, med spørrehastigheter opptil 1:1000 sammenlikninger pr sekund.

Kraftig dobbel CPU arkitektur

Den kraftige dobbelt CPU arkitekturen gjør det mulig for FaceStation å levere ekstremt høye sammenlikningshastigheter
og nesten sanntid respons kombinert med eksepsjonell lav feilrate. En kraftig 1,1GHz DSP er dedikert for prosessering av
ansiktstemplater, og en 667MHz RISC prosessor sikrer at terminalfunksjoner kjører uavbrutt.

4,3" Berøringsskjerm og intuitive menyer

Den ultrabrede 4,3" WVGA LCD berøringsskjermen gir FaceStation et robust brukergrensesnitt, designet ikke bare for
ekstrembruk, men også for å sikre den presisjon og nøyaktighet som kreves av biometrisk adgangskontroll og høykapasitet
systemer for tidkontroll. Det brukervennlige og intuitive grensesnittet gir brukere raskt og enkelt adgang til alle funksjonene
som er tilgjengelig i enheten.

Distribuert IP adgangskontroll system

FaceStation inneholder både lese og kontroll funksjonalitet i én terminal. Terminalen kan skanne ID data, administrere
brukere og kontrollere adgang som et selvstendig system. Dette ikke bare forenkler lokalisert setup, men bidrar vesentlig
for stabilitet ved å eliminere muligheten for at feil i et enkelt punkt kan påvirke hele systemet. Med nettverkskoblinger
kan FaceStation bli en del av et større IP basert system via en av de forskjellige interfacene.

Videointercom system

FaceStation’s integrerte kamera, mikrofon og høyttaler gir terminalen mulighet for integrering med konvensjonelle analoge
videotelefoner eller IP baserte videotelefoner for et enkelt video intercom system. BioStar VideoPhone programvare kan
brukes med terminalen for å sette opp et brukervennlig enbruker eller flerbruker intercom system.

Flere interface - ekstra fleksibilitet

FaceStation leveres ikke kun med IP nettverk (TCP/IP, WiFi), men også med de tradisjonelle interfacene (RS485, RS232,
Wiegand, USB) for bedre fleksibilitet og flere muligheter for installasjoner i forskjellige miljøer. FaceStation leveres også
med 4 analoge innganger og 2 innebygde releer for styring av dører og eksterne enheter. Antall I/O porter kan utvides
med Sikker I/O.

PoE (Power over Ethernet)

FaceStation leveres med PoE modul som gjør det mulig
for terminalen å få strømforsyning og kommunikasjon gjennom
en enkelt Catx kabel. PoE gjør installasjonen enklere,
raskere og rimeligere.
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BioStation T2 Avansert fingeravtrykk og video IP terminal

Smartere Teknologi, Optimal Opplevelse

Den nye BioStation T2 kombinerer innovative funksjoner med Suprema’s sofistikerte teknologi for
fingeravtrykk gjenkjenning. Den kraftige dobbel-CPU maskinen sørger for sømløs betjening, og integrert
kamera tar loggbilder for ekstra kontroll av sikkerheten. Forseglet bak en glasspanel front og elegante
dimensjoner, tilbyr terminalen et intuitivt og estetisk grensesnitt med LCD berøringsskjerm. I tillegg til
flere nettverksinterface inneholder også BioStation T2 en integret web server med betjeningsvennlig
systemadministrasjon for det IP-baserte adgangskontrollsystemet.

10 000 sammenlikninger pr sekund (1:N)

Kapasitet brukere : 200 000

Kapasitet logg : 1 000 000 (hendelser), 5 000 (bilder)

Fusjon ansiktsgjenkjenning

5.0” LCD berøringsskjerm

1.3M pixel kamera

Power over Ethernet

Videointercom

WiFi LAN, TCP/IP, RS485 (2stk), RS232, Wiegand
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Kraftig dobbel-CPU arkitektur

Den kraftige dobbel-CPU arkitekturen gir BioStation T2 kapasitet til å levere ekstremt rask hastighet ved matching og nær
sanntid respons, og fremdeles holde enestående lav feilrate. En kraftig 533MHz DSP er dedikert for prosessering av
ansiktstemplater, og en 667MHz RISC prosessor sikrer at terminalfunksjoner behandles uavbrutt.

Distribuert IP adgangskontrollsystem

BioStation T2 inneholder både lese og kontroll funksjonalitet i én terminal. Terminalen kan skanne ID data, administrere
brukere og kontrollere adgang som et selvstendig system. Dette ikke bare forenkler lokalisert setup, men bidrar vesentlig
for stabilitet ved å eliminere muligheten for at feil i et enkelt punkt kan påvirke hele systemet. Med nettverkskoblinger
kan FaceStation bli en del av et større IP basert system via en av de forskjellige interfacene.

5,0" LCD berøringsskjerm og intuitivt grensesnitt

Den ultrabrede 5,0" WVGA LCD berøringsskjermen gir FaceStation et robust brukergrensesnitt, designet ikke bare for
ekstrembruk, men også for å sikre den presisjon og nøyaktighet som kreves av biometrisk adgangskontroll og høykapasitet
systemer for tidkontroll. Det brukervennlige og intuitive grensesnittet gir brukere raskt og enkelt adgang til alle funksjonene
som er tilgjengelig i enheten.

Ansiktsdeteksjonsteknologi

BioStation T2 inneholder en unik "Ansiktsdeteksjonsteknologi" for ekstra sikkerhet. Den bruker sitt megapixel kamera
først for å detektere at et ansikt vises og så til å ta et bilde til loggen for verifisering. Avstandsensorer og IR LED brukes for
å sikre bildekvaliteten på portrettene.

Flere interface - ekstra fleksibilitet

BioStation T2 leveres ikke kun med IP nettverk (TCP/IP, WiFi), men også med de tradisjonelle interfacene (RS485, RS232,
Wiegand, USB) for bedre fleksibilitet og flere muligheter for installasjoner i forskjellige miljøer. leveres ogsåBioStation T2
med 2 analoge innganger og 1 innebygd relé for styring av dører og eksterne enheter. Antall I/O porter kan utvides
med Sikker I/O.

Suprema algoritme

Suprema’s verdensberømte fingeravtrykkalgoritme ligger i hjertet til
BioStation T2. Den meget sofistikerte algoritmen har blitt anerkjent
av både FVC og NIST MINEX og har blitt bevist å være en av de

Integrert webserver

BioStation T2 leveres med integrert BioStar Lite web server. BioStar Lite er et enkelt og betjeningsvennlig verktøy for å
konfigurere, overvåke og kontrollere opptil 10 Suprema terminaler for IP adgangskontroll, alt sammen uten å installere
noe på en PC. BioStar Lite er den perfekte applikasjon for små til medium installasjoner.

Video intercomsystem

D-Station's integrerte kamera, mikrofon og høyttaler gir terminalen mulighet for integrering med konvensjonelle analoge
videotelefoner eller IP baserte videotelefoner for et enkelt video intercom system. BioStar VideoPhone programvare kan
brukes med terminalen for å sette opp et brukervennlig enbruker eller flerbruker intercom system.

raskeste og mest presise algoritmer i verden.
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D-Station Biometrisk Fusjonsteknologi IP Terminal

Biometrisk evolusjon

Suprema D-Station representerer et stort sprang innen biometrisk teknologi. Den perfekte fusjon mellom
gjenkjenning av ansikter og dobbel fingeravtrykk teknologi basert på en sofistikert algoritme for biometrisk
fusjon leverer en utrolig presisjon og hastighet som ingen andre biometriske terminaler noen gang har oppnådd.
Den kraftige trippel CPU motoren sikrer sømløs betjening av et stort antall innovative funksjoner, og den
ultrabrede LCD berøringsskjermen med intuitivt brukergrensesnitt gjør det eksepsjonelt enkelt å betjene

den representerer en helt ny generasjon innen biometrisk sikkerhet

Dobbel fingeravtrykkteknologi

for administrator og daglige brukere. D-Station er ikke bare markedets beste biometriske terminal,

10 000 sammenlikninger pr sekund (1:N)
Kapasitet brukere : 200 000

Kapasitet logg : 1 000 000 (hendelser), 5 000 (bilder)

Fusjon ansiktsgjenkjenning

5.0” LCD berøringsskjerm

1.3M pixel kamera

Power over Ethernet

Videointercom
WiFi LAN, TCP/IP, RS485 (2stk), RS232, Wiegand
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Multi-biometrisk fusjonsteknologi

Suprema’s patenterte "Multi-Biometrisk Fusjonsteknologi" bruker data hentet fra flere biometriske lesere og anvender
adaptive fusjonsalgoritmer for å levere et nivå for gjennomføring og skalerbarhet som går langt forbi konvensjonelle
metoder for identifisering med fingeravtrykk.

Kraftig trippel-CPU paralell prosesseringsarkitektur

Den unike trippel-CPU prosesseringsarkitekturen gjør D-Station til en av markedets kraftigste biometriske terminaler.
To kraftige 533MHz DSP-er og en 667MHz RISC sikrer sikrer at prosesser kjører uavbrutt og leverer markedets ledende
utførelse av biometrisk funksjonalitet.

5,0" LCD berøringsskjerm med intuitiv betjening

Den ultrabrede 5,0" WVGA LCD berøringsskjermen gir BioStation T2 et kraftig brukergrensesnitt designet for den tøffe
bruken og presisjonen som kreves av et biometrisk adgangskontrollsystem og et tidkontrollsystem som skal håndtere
stor trafikk. Det intuitive og brukervennlige brukergrensesnittet gir enkel adgang til alle funksjoner.

Distribuert IP adgangskontrollsystem

D-Station leverer både leser og kontroller funksjonalitet i samme enhet. Den skanner ID-data, administrerer brukere
og styrer adgangskontrollen som en satelitt i systemet. Det gir enklere lokal oppsett og vesentlig bedre stabilitet ved
å eliminere muligheten for at feil i et enkelt punkt kan påvirke hele systemet.

Integrert webserver

D-Station leveres med integrert BioStar Lite web server. BioStar Lite er et enkelt og betjeningsvennlig verktøy for å
konfigurere, overvåke og kontrollere opptil 10 Suprema terminaler for IP adgangskontroll, alt sammen uten å installere
noe på en PC. BioStar Lite er den perfekte applikasjon for små til medium installasjoner.

Video intercomsystem

D-Station's integrerte kamera, mikrofon og høyttaler gir terminalen mulighet for integrering med konvensjonelle analoge
videotelefoner eller IP baserte videotelefoner for et enkelt video intercom system. BioStar VideoPhone programvare kan
brukes med terminalen for å sette opp et brukervennlig enbruker eller flerbruker intercom system.

Flere interface - ekstra fleksibilitet (Opsjon: WiFi)

D-Station Wiegand, USB)leveres med IP nettverk (TCP/IP, WiFi. PoE) og de tradisjonelle interfacene (RS485, RS232,
for utvidet fleksibilitet og flere opsjoner for installasjoner i forskjellige miljøer. D-Station leveres også med 4 innganger
og 2 releer for styring av eksterne enheter, alarmer, lys, etc.

Unike egenskaper og ekstra funksjonalitet

• Aksellerometer : Detekterer bevegelser for vandal- og installasjonssikring.
• Støtte for ISO14443 Type A & Type B: For utvidet kompatibilitet
• Støtte for SAM(SIM) kort: For installasjoner med utvidet sikkerhetskrav.
• Kontakt for SD Hukommelse kort: For utvidelse av hukommelse i enheten.
• RS232 Interface : For GPRS/GSM-baserte mobile nettverk og skrivere.
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BioStation Fullspekket IP Fingeravtrykkterminal

Verdens mestselgende fingeravtrykkterminal

BioStation er en fullspekket high-end fingeravtrykkterminal som kombinerer fordelene med TCP/IP og
Suprema’s anerkjente teknologi innen biometri for å kunne tilby den optimale løsningen for både tid- og
adgangskontrollsystemer. BioStation leveres med en solid 1GB hukommelse, som sørger for lagring av
opptil 200 000 brukere og fantastiske 1 million hendelser. Den kraftige prosessoren og Suprema’s
prisvinnende algoritmer sikrer enestående høynivå biometrisk sikkerhet med fleksibilitet og enkel bruk.

3 000 sammenlikninger pr sekund (1:N)

Kapasitet brukere : 200 000

Kapasitet logg : 1 000 000

Dual CPU : 533DSP + 200MHz RISC

Rask ID Matching™ teknologi

2.5” QVGA LCD

WiFi LAN, TCP/IP, RS485, RS232, Wiegand

USB klient og vert interface

EM, HID Prox., Mifare opsjoner
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Optimal dobbelt-CPU arkitektur

BioStation er det første produktet fra Suprema som bruker dobbelt-CPU arkitektur. Løsningen gjør BioStation
i stand til å levere raskere sammenlikningshastigheter og hurtig respons kombinert med enestående lav feilrate.
En krafig 533MHz DSP er dedikert for håntering av fingeravtrykkprosessering, og en 200MHz RISC prosessor
sikrer at terminalfunksjoner utføres uforstyrret.

LCD på 2,5" i QVGA format gir BioStation et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt som gir brukere rask og
enkel adgang til alle funksjoner tilgjengelig i enheten.

Allsidige interface - ekstra fleksibilitet, WiFi opsjon

BioStation leveres både med Ethernet interface (TCP/IP, WiFi opsjon) og tradisjonelle interface som RS485, Rs232,
Wiegand og USB, for å gi bedre fleksibilitet og flere valg for installasjon i forskjellige omgivelser. BioStation leveres
med 4 innganger og 1 relé for integrering med eksterne enheter og styring av dører. Antall inn- og utganger kan
bygges ut med Sikker I/O.

Suprema algoritmen

Suprema’s globalt anerkjente algoritme for fingeravtrykk ligger i hjertet av hver BioStation. Den høyst avanserte
algoritmen er anerkjent av både FVC og NIST MINEX, og er blitt bevist å være en av de raskeste og mest presise
algoritmene i verden.

Distribuert IP adgangskontroll

BioStation inneholder komplett funksjonalitet for både leser og kontroll i samme enhet. Enheten kan skanne ID-data,
administrere brukere og kontrollere adgang. Dette gir ikke bare mulighet for enklere lokal oppsett, men sikrer også
stabiliteten i systemet ved å eliminere muligheten for at feil i en enkelt terminal kan påvirke hele systemet. BioStation
kan være en del av et stort nettverk med terminaler gjennom en av flere interface.

2,5" Farge LCD og intuitivt grensesnitt
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BioLite Utendørs IP terminal for fingeravtrykk

Solid konstruksjon, eksellent presentert

Suprema BioLite serie er verdens minste IP terminal for fingeravtrykk med funksjoner for adgangskontroll og
tidkontroll. Med sin robuste IP65 beskyttet konstruksjon tilbyr BioLite enestående driftssikkerhet under utsatte
forhold og er ideell for både innendørs og utendørs miljø. BioLite inneholder også den anerkjente Suprema
biometriske teknologien, med enkelthet og enestående pris/nytte verdi. All den avanserte funksjonaliteten får
plass i et kompakt, slankt design, og det brukervennlige grensesnittet forenkler betjening og vedlikehold.

2 000 sammenlikninger pr sekund (1:N)

Kapasitet brukere : 5 000(Net), 200(Solo)

Kapasitet logg : 50 000(Net), 5 000(Solo)

533MHz DSP

Vanntett ihht IP65

Bakbelyst grafisk LCD skjerm

Brukstemperatur: -20°C til +50°C

TCP/IP, RS485, Wiegand

Versjoner: Mifare, EM
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Kraftig 533MHz DSP

Den kraftige 533MHz DSP’en gjør BioLite Net/Solo i stand til å levere rask matching og hurtig respons kombinert
med enestående lav feilrate. Den kraftige prosessoren håndterer de store mengdene data som er nødvendig for
hurtig og presis matching av fingeravtrykk, og sikrer samtidig at funksjoner utføres uten forsinkelser.

Distribuert IP adgangskontroll

BioLite Net/Solo inneholder komplett funksjonalitet for både leser og kontroll i samme enhet. Enheten kan skanne
ID-data, administrere brukere og kontrollere adgang. Dette gir ikke bare mulighet for enklere lokal oppsett, men
sikrer også stabiliteten i systemet ved å eliminere muligheten for at feil i en enkelt terminal påvirker hele systemet.
BioLite Net kan være en del av et stort nettverk med terminaler gjennom en av flere interface.

IP65 klassifisert konstruksjon

Allsidige interface - ekstra fleksibilitet

BioLite Net leveres både med Ethernet interface og tradisjonelle interface som RS485, RS232 og Wiegand for større
fleksibilitet og flere valg for installasjon i forskjellige omgivelser. BioLite Net/Solo leveres med 2 innganger og 1 relé
for integrering med eksterne enheter og styring av dører. Antall inn- og utganger kan bygges ut med Sikker I/O for
ekstra skallsikring og integrering mot alarmer og andre systemer.

Suprema algoritmen

Suprema’s globalt anerkjente algoritme for fingeravtrykk ligger i hjertet av hver BioLite Net/Solo. Den avanserte
algoritmen er anerkjent av både FVC og NIST MINEX, og har vist seg å være en av de raskeste og mest presise
algoritmene for fingeravtrykk i verden.

BioLite Net/Solo er fullstendig forseglet mot fuktinntrenging, støv og væsker.
Med sin enestående IP65 klassifiserte beskyttelse, omfattende forsegling,
kombinert med ekstra beskyttende design er BioLite Net/Solo sikret feilfri
drift i enhver utendørs installasjon.
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BioEntry IP fingeravtrykkterminal

Stilrent design, enestående konstruksjon

BioEntry Plus/W kombinerer elegant fordelene med neste generasjons IP distribuert system og sikkerheten
som biometri kan levere. Konstruert av verdens ledende eksperter innen biometri har BioEntry Series beste
kvalitet og uovertruffen design. BioEntry W tar serien et steg videre ved at den globalt anerkjente BioEntry
har blitt forsynt med et vandalsikkert IP65 klassifisert hus og PoE. Dette gjør BioEntry W til den ultimate
løsningen for utendørs biometriske systemer for adgangskontroll.

2 000 sammenlikninger pr sekund (1:N)

Kapasitet brukere: 5 000

Kapsitet logg : 50 000

CPU: 533MHz DSP

Lyd og indikator: Multitone og flerfarget LED

Opsjoner : EM, HID prox, Mifare/DesFire, iClass, Felica

Nettverk : TCP/IP, RS485, Wiegand

Strømforsyning : 12vdc, BioEntry W: PoE

BioEntry Plus

BioEntry W
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BioEntry W: Konstruert med IP65 klassifisering

BioEntry W: Vandalsikker innkapsling

BioEntry W er det første produktet fra Suprema som leveres med en robust vandalsikkert kapsling. Laget av spesiell
AVS plast sikrer kapslingen at BioEntry W tåler kraftige slag og gjør den ideell for installasjon utendørs.

BioEntry W: Power over Ethernet

BioEntry W har integrert PoE modul som gjør at den både kan forsynes med strøm og kommunisere med en enkelt
Ethernet kabel. PoE gjør installasjon av BioEntry W enkel, rask og rimelig.

BioEntry W

Sammenlikning

BioEntry Plus

JaPoE

IP65IP klasse

JaVandalsikker

OptiskSensor

50 x 172 x 42 mm (B/H/D) 50 x 160 x 37 mm (B/H/D)

13.56MHz Mifare/DesFireRFID opsjoner
125kHz EM, HID Prox.

13.56MHz Mifare/DesFire
13.56MHz iClass/Felica

Optisk / Kapasitiv

Kraftig 533MHz DSP

Den kraftige 533MHz DSP’en gjør i stand til å levere rask matching og hurtig respons kombinertBioEntry Plus/W
med enestående lav feilrate. Den kraftige prosessoren håndterer de store mengdene data som er nødvendig for
presis matching av fingeravtrykk, og sikrer samtidig at funksjoner utføres uten forsinkelser.

Distribuert IP adgangskontroll

BioEntry Plus/W inneholder komplett funksjonalitet for både leser og kontroll i samme enhet. Enheten kan skanne
ID-data, administrere brukere og kontrollere adgang. Dette gir ikke bare mulighet for enklere lokal oppsett, men
sikrer også stabiliteten i systemet ved å eliminere muligheten for at feil i en enkelt terminal påvirker hele systemet.
BioEntry Plus/W kan være en del av et stort nettverk med terminaler gjennom en av flere interface.

Allsidige interface - ekstra fleksibilitet

BioEntry Plus/W leveres både med Ethernet interface og tradisjonelle interface som RS485, RS232 og Wiegand for
større fleksibilitet og flere valg for installasjon i forskjellige omgivelser. BioLite Net/Solo leveres med 2 innganger
og 1 relé for integrering med eksterne enheter og styring av dører. Antall inn- og utganger kan bygges ut med
Sikker I/O for ekstra skallsikring og integrering mot alarmer og andre systemer.

Suprema algoritmen

Suprema’s globalt anerkjente algoritme for fingeravtrykk ligger i hjertet av hver BioEntry Plus/W. Den avanserte
algoritmen er anerkjent av både FVC og NIST MINEX, og har vist seg å være en av de raskeste og mest presise
algoritmene for fingeravtrykk i verden.

BioEntry W er fullstendig forseglet mot fuktinntrenging, støv og væsker. Med
enestående IP65 klassifisert beskyttelse, omfattende forsegling, kombinert
med ekstra beskyttende design BioEntry Wer sikret feilfri drift i enhver

Nei

Nei

Nei

Mål

utendørs installasjon.
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X-Station Smart IP adgangs- og tidkontrollterminal

En kortleser med nye muligheter

Den nye Suprema X-Station er verdens første IP terminal for adgangskontroll med LCD berøringsskjerm
og teknologi for ansiktsdeteksjon. En farge LCD berøringsskjerm på og intuitiv GUI tilbyr omfattende3,5"
funksjoner for adgangskontroll og tidkontroll. Med teknologi for ansiktsdeteksjon og et megapiksel kamera
kan X-Station lagre opptil 5 000 loggføringer med portrettbilde, for ekstra sikkerhet og identifisering.
Det integrerte kameraet detekterer og tar bilde av ansiktet for hver registrering for å hindre uautorisert
adgang eller juksing med timelister. Suprema X-Station setter nye standarder for bruk av kortlesere.

Kapasitet brukere : 200 000

Kapasitet logg : 1 000 000

Kapasitet logg med bilde : 5 000

CPU : 667 MHz RISC

LCD : 3,5” berøringsskjerm

Hukommelse : 1GB flash + 128MB

RFID opsjoner : 13.56 MHz Mifare, 125KHz EM

Interface : TCP/IP, 2stk RS485, Wiegand I/O
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Kraftig 677MHz RISC Prosessor

Den kraftige 667MHz RISC prosessoren gjør X-Station i stand til å levere rask matching og hurtig respons
og sikrer at funksjoner utføres uten forsinkelser.

3.5" Farge LCD berøringsskjerm og intuitiv GUI

En komfortabel 3,5” farge LCD berøringsskjerm gir X-Station et solid brukergrensesnitt som er designet ikke
kun for omfattende bruk, men også for presisjon og kvalitet som er nødvendig i adgangskontroll- og tidkontroll-
systemer med stor trafikk. Det brukervennlige og intuitive grensesnittet tilbyr brukere rask og lettvint adgang til
alle funksjonene i enheten.

Teknologi for ansiktsdeteksjon

X-Station inneholder komplett funksjonalitet for både leser og kontroll i samme enhet. Enheten kan administrere
brukere og kontrollere adgang. Dette gir ikke bare mulighet for enklere lokal oppsett, men sikrer også stabiliteten
i systemet ved å eliminere muligheten for at feil i en enkelt terminal påvirker hele systemet. X-Station fungerer
som et komplett system eller som en del av et stort nettverk med terminaler gjennom en av flere interface.

Video intercomsystem

X-Station's integrerte kamera, mikrofon og høyttaler gir terminalen mulighet for integrering med konvensjonelle
analoge videotelefoner eller IP baserte videotelefoner for et enkelt video intercomsystem. BioStar VideoPhone
programvare kan brukes med terminalen for å sette opp et brukervennlig enbruker eller flerbruker intercomsystem.

Fleksible interface

X-Station leveres ikke kun med IP nettverk (TCP/IP, WiFi), men også med de tradisjonelle interfacene (RS485, RS232,

Wiegand, USB) for bedre fleksibilitet og flere muligheter for installasjoner i forskjellige miljøer. leveres medX-Station
2 analoge innganger og 1 innebygd relé for styring av dører og eksterne enheter. Antall I/O porter kan utvides med
Sikker I/O som også gir full skallsikring.
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Xpass Smart IP kortleser og kontroller

Progessiv teknologi til budsjettvennlig pris

Xpass og Xpass Slim inneholder samme avanserte funksjonalitet som finnes i ledende IP adgangssystemer,
pakket i et ultra kompakt design. Xpass og Xpass Slim har IP65 klassifisert kapsling som gjør dem ideelle for
utendørs installasjoner for RFID baserte adgangs Xpass har i tillegg Power over Ethernet.systemer.
Xpass Slim tar serien enda et steg videre ved å integrere multistandard kortleserteknologi med en kapsling
konstruert for installasjon i standard veggboks.

Kapasitet brukere : 40 000

Kapasitet logg : 50 000

RFID opsjoner Xpass : EM, HID Prox., Mifare

Interfaces : TCP/IP, RS485, Wiegand

Strøm : 12vdc / Xpass + PoE
Klassifisering : IP65

Xpass Slim

Xpass

RFID  Xpass Slim : Multistandard 13.56MHz
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Kraftig 533MHz DSP

Den kraftige 533MHz DSP’en gjør Xpass/Xpass Slim i stand til å levere rask matching og hurtig respons kombinert med
med enestående lav feilrate. Den kraftige prosessoren håndterer mengdene med data som er nødvendig for hurtig og
og presis prosessering av data fra RFID-kort, og sikrer samtidig at funksjoner utføres uten forsinkelser.

Distribuert IP adgangskontroll

Xpass/Xpass Slim inneholder komplett funksjonalitet for leser og kontroll i samme enhet. Enheten kan administrere
brukere og styre adgangskontroll. Dette gir ikke bare mulighet for enklere lokal oppsett, men sikrer også stabiliteten
i systemet ved å eliminere muligheten for at feil i en enkelt terminal kan påvirke hele systemet. Xpass/Xpass Slim
kan være et uavhengig komplett system, eller en del av et nettverk med terminaler gjennom en av flere interface.

Vanntett IP65 klassifisering

Xpass/Xpass Slim er fullstendig forseglet mot fuktinntrenging, støv og væsker. Med
enestående IP65 klassifisert beskyttelse, omfattende forsegling, kombinert med ekstra
beskyttende design er Xpass og Xpass Slim sikret feilfri drift i enhver utendørs installasjon.

Power over Ethernet (PoE)

Xpass/Xpass Slim har integrert PoE modul som gjør at den både kan forsynes med strøm og kommunisere med en
enkelt Ethernet kabel. PoE gjør installasjon av Xpass/Xpass Slim enkel, rask og rimelig.

Xpass Slim: Multistandard kortleser

Xpass Slim er det første produktet fra Suprema som briljerer med en multistandard kortleser. Med denne teknologien
er en enkelt leser istand til å lese Mifare CSN, Felica CSN, Felica IDM, ISO14443A og B CSN eller ISO15693 CSN.

Allsidige interface - ekstra fleksibilitet

Xpass/Xpass Slim leveres både med Ethernet interface og tradisjonelle interface som RS485 og Wiegand for optimal
fleksibilitet og flere valg for installasjon i forskjellige omgivelser. Xpass/Xpass Slim leveres med 2 innganger og 1 relé
for integrering med eksterne enheter og styring av dører. Antall inn- og utganger kan bygges ut med Sikker I/O som
også tilfredsstiller krav om skallsikring.

Xpass

27mm 11.4mm

Xpass Slim Xpass Xpass Slim

Xpass Slim

Sammenlikning

Xpass

IP65Klassifisering

I/TPoE

80 x 120 x 11,4 mmMål B x H x D

US/EU/Asia veggboks
eller innfelt i panel

Montasje

13.56MHz Mifare CSN, Inside CSN,
Felica IDM, ISO14443A/B CSN,

ISO15693 CSN
RFID kort

125kHz E, HID Prox
13.56Mhz Mifare/DesFire data & CSN

Ramme eller flat vegg

IP65

Ja

130 x 45 x 27 mm
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Sikker I/O er en separat kontrollenhet for styring av
dører og integrering mot annet utstyr og systemer.
Sikker I/O kommuniserer kryptert med terminalene

CPU : 16 MHz, 8bit Mikroprosessor
Innganger : 4 stk
Utganger : 2 stk form C Relé
Vertskommunikasjon : RS-485
Indikatorer : 10 stk status LED
Strøm : 12 vdc @ 300mA

Konfigurasjon

Konfigurasjon

Tilbehør

Sikker I/O

Lift I/O er en inn- og utgangsmodul for styring av adgangen til etasjer
fra heiskupeen. Den benytter RS485 for sikker kommunikasjon med
Suprema terminaler og kontrollerer adgangen til 12 etasjer pr enhet.
Opptil 10 stk Lift I/O kan seriekobles til kompatible terminaler for
kontroll med inntil 120 etasjer.

CPU : 16MHz, 8bit Mikroprosessor
Innganger : 12 stk
Utganger : 12 stk form C Relé
Vertskommunikasjon : RS-485
Indikatorer : 31 status LED
Strøm : 12vdc @500mA
Skalering : Opptil 10 stk pr vertsterminal

Lift I/O

for optimal skallsikring.

IP terminal

Dørlås

Dørsensor

Døråpner Sikker I/O

TCP/IP

RS485

Opptil 10 Lift I/O pr terminalEtasjetablåHeiskupe

Fingeravtrykk-
skanner
(opsjon)TCP/IP

RS485

Terminal

Video dørtelefon Fingeravtrykk- USB kortleser Strømforsyning Plast demostativ
skanner og enkoder

Fingeravtrykk-
skanner
(opsjon)
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Demonstrasjonskofferter er laget for utstilling, trening og salgsstøtte. Koffertene viser på en enkel måte
sikker kommunikasjon i et IP-basert system for adgangskontroll. Hver koffert inneholder en IP terminal,
en ekstern relémodul (Sikker I/O), en lås og en utgangsbryter. Den har også TCP/IP kontakt for kobling
til verts-PC eller i nettverk med andre demoenheter. Demokofferter er laget i aluminium for kvalitet.

* Demonstrasjonskofferter leveres for alle Suprema IP terminaler for adgangskontroll.

* Startkit leveres for alle Suprema IP terminaler for adgangskontroll.

- 12vdc strømforsyning

- Utgangsbryter

- Aluminium koffert - Sikker I/O ekstern relémodul

- Reilelås - Kontakter for strøm og nettverk

Komponenter

- IP terminal for adgangskontroll

- Strømforsyning

- BioStar SE

- Teknisk dokumentasjon - Sikker I/O (for utvalgte terminaler)

- Plast bordstativ

- Programmeringskort (for utvalgte terminaler)

Demonstrasjonskoffert

Startkit inneholder essensielle komponenter for forhandlere som ønsker en enkel måte å demonstrere
Suprema IP basert adgangskontroll.

Startkit

- BioStar SDK

Komponenter
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Funksjon

Produkt

Bruksområde

Fingeravtrykk sensor

Kamera for ansiktsdeteksjon

Templater

Brukere

Hendelser

Trådløst LAN

TCP/IP

RS485

RS232

Wiegand

TTL I/O

Releer

USB

SD Kortkontakt

CPU

Hukommelse

LCD Skjerm

LED Indikator

Lydgiver

Taleinformasjon

Tetningsklasse

Brukstemperatur

Vandalsikring

PoE

Strømforsyning

Mål: (B x H x D, mm)

Opsjoner for RFID

K
a

p
a

s
it

e
t

T
il

k
o

b
li

n
g

e
r

T
e

k
n

is
k

Tekniske spesifikasjoner

Tidkontroll

Adgangskontroll

-

Ja

Mifare/DesFire

10 000[1:1]

1 000[1:N]

10 000

1 000 000

(10 000 med bilde)

Ja (Opsjon)

Ja

2 kanaler

Ja

Valg: Inn/Ut

4 innganger

2

Vert, klient

-

667MHz RISC x 1

1.1GHz DSP x 1

4GB Flash + 512MB

4.3" WVGA berøringsskjerm

Flerfarget LED

16-bit Hi-Fi lyd

16-bit Hi-Fi lyd

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

Ja

12vdc

132 x 165 x 60

Optisk

Ja

125kHz EM13.56MHz

Mifare/DesFire

400 000[1:1]

20 000[1:N]

200 000

1 000 000

(5 000 med bilde)

Ja (Opsjon)

Ja

2 kanaler

Ja

4 innganger

2

Vert, klient

Ja

667MHz RISC x 1

533MHz DSP x 1

1GB flash + 256MB RAM

5.0" WVGA berøringsskjerm

Flerfarget LED

16-bit Hi-Fi lyd

16-bit Hi-Fi lyd

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

Ja

12vdc

155 x 155 x 40

Optisk x 2

Ja

13.56MHz Mifare/DesFire

400 000 (1:1)

20 000 (1:N)

200 000

1 000 000

(5 000 med bilde)

Ja (Opsjon)

Ja

2 kanaler

Ja

4 innganger

2

Vert, klient

Ja

667MHz RISC x 1

533MHz DSP x 2

1GB Flash + 256MB

5.0" WVGA berøringsskjerm

Flerfarget LED

16-bit Hi-Fi lyd

16-bit Hi-Fi lyd

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

148 x 204 x 48

Autentisering

Optisk (opsjon: kapasitiv)

-

125kHz EM, HID Prox.

13.56MHz Mifare/DesFire

400 000[1:1]

20 000[1:N]

200 000

1 000 000

Ja (Opsjon)

Ja

1 kanal

Ja

Inn og ut

4 I/O

1

Vert, klient

-

200MHz RISC x 1

533MHz DSP x 1

1GB Flash + 34MB

2.5" QVGA

Flerfarget LED

16-bit Hi-Fi lyd

16-bit Hi-Fi lyd

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

135 x 128 x 50

Tidkontroll

Adgangskontroll

Tidkontroll

Adgangskontroll

Tidkontroll

Adgangskontroll

Ansikt/Kort/PIN Ansikt/Kort/PIN Finger/Ansikt/Kort/PIN Finger/Kort/PIN

Valg: Inn/Ut Valg: Inn/Ut

FaceStation BioStation T2 D-Station BioStation

Alle forbehold tas om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner, uavhengig om slike er gjenomført før eller etter trykking av katalogen.
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Template Capacity

Max. User

Log Capacity

TCP/IP

RS485

RS232

Wiegand

TTL I/O

USB

CPU

Hukommelse

LCD Skjerm

LED Indikator

Lydgiver

Taleinformasjon

Tetningsklasse

Brukstemperatur

Vandalsikring

PoE

Strømforsyning

Optisk

-

13.56MHz

Mifare/DesFire

10 000 (1:N)

5 000

50 000

-

Ja

1 kanal

-

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 8MB RAM

-

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

IP65

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

50 x172 x 42

Optisk, kapasitiv

-

125kHz EM, HID Prox.

13.56MHz Mifare/DesFire, iClass,

Felica

10 000 (1:N)

5 000

50 000

-

Ja

1 kanal

-

Valg: Inn/Ut

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 8MB RAM

-

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

50 x160 x 37

Tidkontroll

Optisk

-

125kHz EM

13.56MHz Mifare/DesFire

10 000 (1:N)

5 000

50 000

-

Ja

1 kanal

-

Valg: Inn/Ut

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 16MB RAM

128 x 64 Grafisk LCD

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

IP65

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

60 x 185 x 40

[Standalone]

Optisk

-

-

800 (1:N)

200

5 000

-

-

1 kanal

-

-

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 8MB RAM

128 x 64 Grafisk LCD

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

IP65

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

60 x 185 x 40

Funksjon

Produkt

Mål: (B x H x D, mm)

Bruksområde

Fingeravtrykk sensor

Kamera for ansiktsdeteksjon

Opsjoner for RFID

K
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t

T
il
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o
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Autentisering

Trådløst LAN

Releer

SD Kortkontakt

Valg: Inn/Ut

Adgangskontroll Adgangskontroll Adgangskontroll Adgangskontroll

Finger/RFID Finger/RFID Finger/RFID/PIN Finger/PIN

BioEntry W BioEntry Plus BioLite Net BioLite Solo

Alle forbehold tas om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner, uavhengig om slike er gjenomført før eller etter trykking av katalogen.
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X-Station

Brukere

Hendelser

TCP/IP

RS485

RS232

Wiegand

TTL I/O

Releer

USB

SD Kortkontakt

CPU

Hukommelse

LCD Skjerm

LED Indikator

Lydgiver

Taleinformasjon

Tetningsklasse

Brukstemperatur

Vandalsikring

PoE

Strømforsyning

Sertifikater

Ja

125kHz EM13.56MHz

Mifare/DesFire

200 000

1 000 000

(5 000 med bilde)

Ja

2 kanaler

-

Valg: Inn/Ut

2 innganger

1

-

-

667MHz RISC

1GB flash + 128MB RAM

3.5" QVGA berøringsskjerm

-

16-bit Hi-Fi lyd

16-bit Hi-Fi lyd

-

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

79 x 135 x 21

-

125kHz EM, HID Prox.

13.56MHz Mifare/DesFire

40 000

50 000

Ja

Ja

-

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 16MB RAM

-

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

IP65

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

Ja

12vdc

130 x 45 x 27

-

Multi-Smartkortleser:

Mifare/DesFire CSN,

Felica IDM,Inside CSN,

ISO14443A/B CSN,ISO15693 CSN

40 000

50 000

Ja

Ja

-

2 innganger

1

-

-

533MHz DSP

8MB flash + 16MB RAM

-

Flerfarget LED

Flertone lydgiver

-

IP65

-20ºC ~ 50ºC

Magnetbryter

-

12vdc

80 x 120 x 11.4

CE, FCC, KCC. RoHS CE, FCC, KCC. RoHS, IP65 CE, FCC, KCC. RoHS, IP65

Montering
US/EU/Asia veggboks,

eller påvegg
Ramme eller påvegg

Mål: (B x H x D, mm)

US/EU/Asia veggboks,

eller påvegg

Bruksområde

Kamera for ansiktsdeteksjon

Opsjoner for RFID

K
a

p
a
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e
t

T
il

k
o

b
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n
g

e
r
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e
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Autentisering

Valg: Inn/Ut Valg: Inn/Ut

RFID/PIN RFID/PIN RFID/PIN

Tidkontroll

Adgangskontroll

Tidkontroll

Adgangskontroll

Tidkontroll

Adgangskontroll

Xpass Xpass Slim

Funksjon

Produkt

Alle forbehold tas om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner, uavhengig om slike er gjenomført før eller etter trykking av katalogen.
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Om SUPREMA

En leder innen biometri og IP adgangskontroll

Smartere teknologi som overgår kundenes forventning
og kvalitet og design som setter nye standarder

er betegnelser for Suprema produkter

Hos Suprema samler engasjerte
medarbeidere geniale ideer med ett felles mål:

Å levere bedre lønnsomhet til kundenes bedrifter

Med Suprema blir teknologien en del av din suksess



Suprema - kort om
Salgsnettverk i over 110 land globalt
Mai 2000
Syd-Korea
Gjennomsnitlig vekst på 45% per år (CAGR. 2007 - 2010)
Biometrisk/RFID IP adgangskontroll
Fingeravtrykk integreringsmodul
Biometrisk PC-sikkerhetsløsning
AFIS og sanntidsskanning system
ePass leser og ID system
Selskapet listet på børsen i Korea (KOSDAQ 094840)
Lanserte Koreas første biometriske IPO
Rangert på topp i Fingerprint Verification Competition i 2004, 2006 og 2010
Beste resultater i NIST MINEX tester for ekstraktor og match kategori i 2008

Global business

Etablert

Hovedkvarter

Vekst

Bransjer

Finansiell status

Teknologi

BUSINESS
HIGHLIGHTS

Referanser
Offentlige institusjoner
Ministry of Justice, Kuwait
Ministry of Education, Mexico
Ministry of Finance, Georgia
Ministry of Education, Saudi Arabia

Politi og justis
Policia Nacional de Colombia, Colombia
National Police, Iran
Supreme Prosecutors’ Office, Syd-Korea
The Juvenile Protection Education Institution, Syd-Korea

Private selskaper
Caixa BI-Banco de Investimento, Portugal (Bank)
Groupa Kolporter, Polen (Media)
Toshiba Information Equipment, Filippinene (IT)
British American Tobacco, Tyrkia (Produksjon)
Cuatrecasa Goncalves Pereira, Spania (Advokatfirma)

Restaurant, hotel og turisme
Burger King, Tyrkia
Pamplona Hotel, Spania
Kangwon Land Casino, Syd-Korea

Andre
UNICEF, Danmark (NGO)
Karachi International Airport, Pakistan (Transport)
De Hoop ggz, Nederland (Helseforetak)
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Våre fortrinn

Verdens best fungerende algoritme for fingeravtrykk
Markedsledende internasjonale priser og sertifiseringer

Produsert av høykvalitet IT produksjonsfasiliteter i Syd-Korea
Produsert med beste kvalitet komponenter og materialer

Globale program for opplæring, teknisk støtte og oppgraderinger
Godt tilgjengelig gjennom autoriserte distribusjonskanaler

Teknologi

Kvalitet

Partnere

Suprema’s vekst

Omsetningsvekst 45% i årene 2007 - 2010
Første offentlige emisjon innen biometri i Korea (Juli 2008)
57% markedsandel på hjemmemarkedet
Utnevnt til Deloitte's Technology Fast 500 Asia Pacific i 2008 & 2009
Mer enn 1 000 000 produkter for fingeravtrykk levert globalt

Priser og sertifiseringer

Frost & Sullivan’s Årets biometriselskap 2009
Førstepris i Detektor International Award 2009 og 2010
Førstepris i NIST MINEX tester (2008)
FBI sertifisering for live-skannere
UL294 sertifisering for adgangskontrollsystem
ISO 9001/14001 Kvalifisert
Rangert først i Fingerprint Verification Competition
i 2004, 2006 og 2010
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Distribusjon
Suprema har 910 respekterte partnere fra 110 land over hele verden.

Markedsdekning
(Antall land)

Internasjonale partnere

2006 74

2007 82

2008 90

2009 105

2006 456

2007 543

2008 620

2009 850

2010 110 2010 910
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Biometrics & ID Solutions

Alle forbehold tas om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner, uavhengig om slike er gjenomført før eller etter trykking av katalogen.



+47 41 75 10 10 +47 22 29 92 10 post@id-kort.as

www.id-kort.as

16F Parkview Tower, Jeongja, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea
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