เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
รุ่นเอสซีอาร์ 21 ยู

SCR 21U

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ดรุ่น เอสซีอาร์ 21 ยู (SCR21U) ของบริษทั
ไอริ ส คอร์ ปอเรชัน่ เบอร์ ฮาด เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ งานได้ และสามารถหา
ได้ ทวั่ ไป
ประกอบด้ วยหน่วยรักษาความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูล
(SAM) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย เอสซีอาร์ 21 ยู
(SCR21U) สามารถส่งผ่าน แก้ ไข และเพิม่ เติมข้ อมูลได้ อย่างสมบูรณ์แบบ

•
•
•
•
•

ใช้ งานง่าย
สามารถหาได้ ทวั่ ไปและคุ้มค่า
ประสิทธิภาพสูง
น้ ำหนักเบาและกะทัดรัด
มีที่ใส่หน่วยรักษาความปลอดภัยในการเข้ าถึง
ข้ อมูล   (SAM)    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัย

รายละเอียดของเครือ่ งอ่าน

จุดเด่นหลักของอุปกรณ์

• มีที่ใส่หน่วยรักษาความปลอดภัยในการเข้ าถึงข้ อมูล (SAM)
เพื่อเพิ่ม
		 ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย โดยการป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับ
อนุญาตเข้ าไปดูข้อมูลภายในบัตรของผู้ถือบัตร
• ใช้ งานได้ และสามารถหาได้ ทวั่ ไป
• กะทัดรัด นำ้หนักเบา และถูกออกแบบมาให้ เหมาะแก่การพกพา
• สามารถส่งผ่านข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วโดยผ่านสายยูเอสบี (USB)
• รองรับระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ 2000 (Windows 2000) และวินโดวส์ เอ็กซ์พี
		 (Windows XP)

การประยุกต์ใช้

ด้ านสุขภาพ
เมื่อนำบัตรสมาร์ ทการ์ ดของผู้ป่วยใส่เข้ าไปในเครื่ อง แพทย์สามารถดึงประวัติ
การรักษาของผู้ป่วยออกมาดูได้ อย่างง่ายดาย และจะช่วยให้ แพทย์ทำการรักษา
และสัง่ ยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยได้ มากขึ ้น
ด้ านการจัดการอำนวยความสะดวกให้ กับลูกค้ า
ขันตอนการสมั
้
คร หรื อลงทะเบียน สามารถทำได้ อย่างรวดเร็ วและง่ายดายโดย
ผู้สมัครไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ มใดๆ ซึง่ เป็ นการรับประกันการขจัดปั ญหาข้ อมูล
ผิดพลาดเนื่องจากการกรอกแบบฟอร์ ม อาทิ ไม่สามารถอ่านลายมือได้ สะกดผิด
หรื อพิมพ์ผิด

ตรงตามมาตรฐาน:

ISO7816 Part 1, 2, และ 3, T=0 และ T=1

ลักษณะพิเศษ:

- ใช้ สายเคเบิ ้ลเพียงสายเดียวในการต่อ
เครื่ องอ่านเข้ ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์
- ไม่ต้องเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ใดๆ
- ใช้ ซอฟต์แวร์ ในการติดตัง้
- มีความทนทานและดูแลง่าย

รายละเอียดด้ านไฟฟ้า
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ : USB2.0 Full-Speed
การเชื่อมต่อกับบัตรสมาร์ ทการ์ ด:1 ID-1 full size และ 1 SIM-sized SAM Slot
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ:
3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์
ไฟ LED:
สีแดง (พาวเวอร์ ), สีเขียว (กำลังอ่าน)
พาวเวอร์ :
USB powered (-50mA)
ด้ านกายภาพ
ขนาด:
กxยxส (มม.):
น้ ำหนัก (ก.):

79 x 70 x 17 (ไม่รวมที่วาง)
90 x 102 x 40 (รวมที่วาง)
ประมาณ 210 ก. (รวมที่วาง)

ด้ านสภาพแวดล้ อม
อุณหภูมิปฏิบตั ิการ:

0 - 50 องศาเซลเซียส

ด้ านซอฟต์ แวร์
PC USB Driver:

USB2.0 PC/SC driver สำหรับ
วินโดวส์ เอ็กซ์พี (Windows XP) และ
วินโดวส์ 2000 (Windows 2000)

ด้ านการตรวจสอบเวลาเข้ าทำงาน
ฝ่ ายบุคคลสามารถใช้ เครื่ องอ่าน เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเวลาเข้ าทำงาน
ของพนักงาน การมาสาย และสามารถป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าไปใน
เขตหวงห้ าม และยังสามารถใช้ ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาติดต่อด้ วย
ด้ านโทรศัพท์ และการคมนาคมขนส่ ง
สามารถใช้ เครื่ องอ่านในการออกบัตรสำหรับการขนส่งมวลชน และเติมเงินใน
บัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนด้ านโทรศัพท์ก็สามารถใช้ เครื่ องอ่านในการ
ลงทะเบียนและยกเลิกซิมการ์ ด (SIM Card) โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ มใดๆ

ผลิตภัณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้อง

หมายเหตุ: ภาพที่แสดงเป็ นภาพจำลอง รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รับประกัน 12 เดือน
ตามข้ อตกลงและเงื่อนไข เครื่ องหมายการค้ าที่ปรากฏในนี ้เป็ นของบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า

