เครือ่ งอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด รุ่นเอสซีอาร์ 18 ยู
ของบริษัท ไอริส คอร์ปอร์เรชัน่ เบอร์ฮาด

เครื่ องอ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ดรุ่น เอสซีอาร์ 18 ยู (SCR18U) สร้ างขึ ้นให้ มีขนาดกะทัดรัด
หาได้ ทวั่ ไป มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการอ่าน / เขียนบัตรสมาร์ ทการ์ ด
สามารถผสมผสานเข้ ากับสภาพแวดล้ อมของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีความปลอดภัย
ได้ อย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกันกับระบบอื่น ๆ ด้ วยการใช้ งาน CCID (Chip Card
Interface Devices) และระดับการควบคุมการเข้ าถึงการตังค่
้ าซอฟต์แวร์ เครื่อง
อ่านบัตรสมาร์ ทการ์ ดรุ่น เอสซีอาร์ 18 ยู (SCR18U)    เป็ นคูห่ ขู องการประยุกต์
ใช้ งานในรัศมีที่กว้ างขวาง โดยสถาบันทางการเงิน / ไฟแนนซ์   หน่วยงานราชการ
เจ้ าหน้ าที่รักษากฎหมาย อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย

• สามารถหาได้ ทวั่ ไปและใช้ งานง่าย
• ทนทานและกะทัดรัด
• รองรับการใช้ งานที่หลากหลายสำหรับ
บัตรไมโครคอนโทรเลอร์ (micro-controller)
และบัตร memory card
• มีระดับการควบคุมการเข้ าถึงการตังค่
้ าซอฟต์แวร์
• มี USB CCID และ PC/SC Compliant

รายละเอียดของเครือ่ งอ่าน
ตรงตามมาตรฐาน:  

จุดเด่นหลักของอุปกรณ์
•
•
•
•

กะทัดรัด นำ้หนักเบา และถูกออกแบบมาให้ เหมาะแก่การพกพา
การมี CCID และ PC/SC ทำให้ งา่ ยต่อการใช้ งานและติดตัง้
สามารถส่งผ่านข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็วโดยผ่านสายยูเอสบี (USB)
มีระดับการควบคุมการเข้ าถึงการตังค่
้ าซอฟต์แวร์ เพื่อการป้องกันในการเขียน/
อ่านข้ อมูล
• ขยายการรองรับการใช้ งานที่หลากหลายสำหรับบัตรไมโครคอนโทรเลอร์
(micro-controller) และบัตร memory card
• รองรับ PPS (Protocol and Parameters Selection) ด้ วยความเร็วในการอ่าน
และเขียนบัตรสมาร์ ทการ์ ดที่ 9600 – 115200 bps

การประยุกต์ใช้
ด้ านสุขภาพ
เมื่อนำบัตรสมาร์ ทการ์ ดของผู้ป่วยใส่เข้ าไปในเครื่ อง แพทย์สามารถดึงประวัตกิ ารรักษา
ของผู้ป่วยออกมาดูได้ อย่างง่ายดาย และจะช่วยในการจ่ายยา การรักษา   และวางแผน
การติดตามอาการของผู้ป่วยได้
ด้ านการจัดการอำนวยความสะดวกให้ กับลูกค้ า
ขันตอนการสมั
้
คร     หรื อลงทะเบียนสามารถทำได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยผู้สมัคร
ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ มใด ๆ           ซึง่ เป็ นการรับประกันการขจัดปั ญหาข้ อมูลผิดพลาด
เนื่องจากการกรอกแบบฟอร์ ม อาทิ ไม่สามารถอ่านลายมือได้ สะกดผิด หรื อพิมพ์ผิด

ISO7816 Part 1, 2, และ 3, T=0 และ T=1  
EMV L1

รายละเอียดด้ านไฟฟ้า
การเชื่อมต่อกับโฮสต์:

USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
(ทำงานร่วมกันกับ USB 1.1 ได้ )
การเชื่อมต่อกับบัตรสมาร์ ทการ์ ด: ช่องใส่บตั รขนาด ID-1 full size
จำนวน 1 ช่อง
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ:
3 โวลต์ และ 5 โวลต์
ไฟ LED:  
สีแดง (พาวเวอร์ ), สีเขียว (กำลังดำเนินการ)
พาวเวอร์ :  
USB powered
ด้ านกายภาพ
ขนาด กxยxส (มม.):
น้ ำหนัก (ก.):

72 x 79 x 17
ประมาณ 145 ก.

ด้ านสภาพแวดล้ อม
อุณหภูมิปฏิบตั ิการ:  
เก็บไว้ ในอุณหภูมิ:

0 – 50 องศาเซลเซียส, 85% RH
40 – 80 องศาเซลเซียส, 85% RH

ด้ านซอฟต์ แวร์
USB Driver:  
ระบบปฏิบตั กิ าร:

ด้ านการตรวจสอบเวลาเข้ าทำงาน
ฝ่ ายบุคคลสามารถใช้ เครื่ องอ่าน        เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบเวลาเข้ าทำงานของ
พนักงาน   และการมาสาย      เช่นเดียวกันกับการติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงาน
เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าไปในเขตหวงห้ าม        และยังสามารถใช้ ในการ
ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาติดต่อด้ วย
ด้ านโทรศัพท์ และการคมนาคมขนส่ ง
สามารถใช้ เครื่ องอ่าน    ในการออกบัตรสำหรับการขนส่งมวลชน      และเติมเงินในบัตร
โดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์   ส่วนด้ านโทรศัพท์ก็สามารถใช้ เครื่ องอ่านในการลงทะเบียน
และยกเลิกซิมการ์ ด (SIM Card) โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ มใดๆ

ผลิตภัณฑ์ทีเ่ กีย่ วข้อง

หมายเหตุ:ภาพทีแ่ สดงเป็ นภาพจำลอง รายละเอียดอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า รับประกัน 12 เดือน
ตามข้ อตกลงและเงือ่ นไข เครื่องหมายการค้ าทีป่ รากฏในนี ้เป็ นของบริษทั เจ้ าของสินค้ า

Win 2000 CCID Driver v5.2.3790.2724
Win XP CCID Driver v5.2.3790.2724
Win Vista CCID Driver v6.0.6002.18005
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista

