
Yüksek Performanslı,Güvenli ve Kesin Çözüm

• Birbirini tamamlayan iki biyometrik özelliğin birleşimi
• Yenilikçi ve evrensel biyometri teknolojisi
• Üstün güvenlik ve konfor dengesi
• Kimlik sahtekarlığına karşı önlemler
• Büyük ölçekli veri tabanı
• Kolay entegrasyon
• Dayanıklı (IP 65 sınıfı optik sensör)
• FBI PIV IQS sertifikalı

MORPHOSMART™ FINGER VP
OEM SERİSİ
PARMAK DAMAR İZİ VE PARMAK İZİ ÇOKLU BİYOMETRİK OKUYUCU

KİMLİK TESPİTİ

Security Innovation Award, Essen 2010Security Innovation Award, Essen 2010
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Biyometride Yeni Bir Çağ
Yaygın ve kolay kullanım: Biyometrik verinin doğrulanmasında aynı kullanım kolaylığı ile parmak izine oranla

daha yüksek başarı  Düşük FTE (Başarısız Kayıt O ranı)

Rakipsiz doğruluk:   ayıtlı kullanı ıları reddetme veya kaydı olmayanı kabul etme oranları en düşük seviyededir.
ullanıldığı alanlarda en yüksek doğruluk oranına sahiptir.

  F R  ve FRR değerleri, çoklu ti  ile  kat da a düşüktür
Kimlik sa tekarlığını nleme: Parmak izi ve parmak damar izinin aynı anda kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni

veri, kimlik sahtekarlığının nüne geçmektedir.

- ompakt ve ha i  ,  mm ve g 
 Bağlantı  B ile hızlı iletişim ve güç kaynağı
 indo s P, ista, , erver, obil ve inu  uyumlu 

- IP 65 
- arbeye , titreşime ve şok etkilere dayanıklı
- sı aralığı -10 °C  50°C (çalışma) ; -20 °C   saklama
 em aralığı     yoğunlaşma olmayan ortamda

ını ının en iyi ve en geniş güvenlik zellikleri

ızlı tanıma:
  sn içerisinde bire bir kimlik doğrulama
  sn içerisinde çoklu karşılaştırma   
 ,  sn içerisinde .
Büyük de olama ka asitesi

 .  kullanı ı çi t parmak  standart versiyon
 k lisansla .  ve . e çıkarılabilir

oklu biyometrik veriler:
 oklu biyometrik şablon
 Parmak izi g rüntüsü dpi,  siyah beyaz, pi     

    veya  ile sıkıştırılmış lisanslı
  ,   onaylı

yarlanabilir F R Değeri:
    arası eri tabanının büyüklüğünden etkilenmez
 eri alışverişi opsiyonel olarak güvenli bir kanalla sağlanır 

Tamamen serti ikalı 

  üvenlik serti ikaları  
   , B, ,     aser üvenlik
 - RoHS, REACh ve WEEE uyumlu

Biyometri konusunda dünya lideri orpho nun ürettiği, parmak damar izi ve parmak izi teknolo ilerinin eş zamanlı 
kullanımını sağlayan ilk çoklu tip okuyu u.

orpho mart  P  serisi  geçiş kontrol, güvenli deme,  ve mobil ihazlarda kimlik kontrolü gibi bir 
çok uygulamada rahatlıkla kullanılabilir. 

FUSION

MORPHOSMART™ FINGER VP
OEM SERİSİ
PARMAK DAMAR İZİ VE PARMAK İZİ ÇOKLU BİYOMETRİK OKUYUCU 

e si bir arada:  

 B  P   serti ikalı optik sens r, gerekli tüm parmak damarı ve    
  parmak izi verilerini kaydeder
 zel şi relenmiş algoritmasıyla verinin sade e ihaz içerisinde 

   kullanımını sağlar. P   ve  serti ikaları  
 oğru parmak konumlandırma için ledli uyarı sistemi 
 Parmak yapılarına uygun ergonomik tasarım

Dayanıklı Tasarım 

Kolay Entegrasyon: 

www.olcsancad.com 
T: +90 (212) 216 5080 
F: +90 (212) 216 5585  
İTÜ ARI 3 Teknokent  B101-4  Maslak 34469  İstanbul




