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của công nghệ xác thực



2

Thế hệ tiếp theo 
của công nghệ xác thực
Các mối đe dọa về bảo mật đã biến đổi rất nhiều trong những năm qua, và công nghệ 
cũng có sự phát triển tương ứng để ngăn ngừa những rủi ro ngày càng gia tăng. Tuy 
nhiên, xét về mặt an ninh thực tế, hầu hết các tổ chức vẫn mắc phải những lỗ hổng 
không cần thiết do tiếp tục tận dụng những công nghệ kiểm soát truy cập kế thừa. 
Các tổ chức cần phải tìm kiếm những giải pháp công nghệ hiện đại đáp ứng được 
nhu cầu của thế giới năng động hiện nay.

Chính vì vậy mà HID Global đã phát triển Seos® – 
Thế hệ tiếp theo của công nghệ xác thực.

Seos mang đến sự kết hợp lý tưởng giữa bảo mật và tính linh hoạt cho bất kỳ tổ chức 
nào. Nhờ có cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm và khả năng mã hóa tiên tiến, Seos 
giúp bảo vệ những dữ liệu nhận dạng tin cậy trên bất kỳ kích thước thiết bị nào và có 
thể mở rộng cho các ứng dụng vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát khả năng tiếp cận 
thực tế.

Seos vượt trội hơn các công nghệ xác thực kế thừa và hiện có nhờ những lợi ích 
chính sau đây:

 ¡	 Bảo mật: Tính năng mã hóa tốt nhất trong ngành, cung cấp khả năng bảo  
  vệ dữ liệu và quyền riêng tư ưu việt nhất, giúp tạo ra một môi trường an toàn  
  hơn các công nghệ xác thực khác. 

	 ¡	 Tính linh động: Seos được xây dựng dựa trên phần mềm và không phụ  
  thuộc vào bất kỳ con chip phần cứng cơ sở nào, từ đó cung cấp tính linh  
  hoạt ở cấp độ cao hơn đối với kích thước thiết bị, kể cả việc sử dụng trên  
  thiết bị di động, thẻ thông minh, thẻ và các thiết bị khác. 

	 ¡	 Ứng dụng: Seos có thể được mở rộng để sử dụng trên các ứng dụng vượt  
  ra ngoài phạm vi kiểm soát khả năng tiếp cận thực tế, bao gồm cả những  
  trường hợp sử dụng riêng cho Doanh nghiệp, Giáo dục, Chính quyền, Bệnh  
  viện, v.v.

Những tính năng nâng cao này vừa cung cấp thêm nhiều lựa chọn bảo mật cho các 
tổ chức, vừa giúp cho họ có thể linh hoạt lựa chọn tổ hợp các kích thước thiết bị và 
ứng dụng phù hợp với nhu cầu riêng.

Seos bảo vệ các tổ 
chức trước những 
mối đe dọa và lỗ 
hổng hiện nay tốt 
hơn bất kỳ giải pháp 
nào khác hiện có trên 
thị trường.
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Bảo mật ưu việt nhất 
Seos mang đến khả năng bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở cấp độ cao hơn so với 
các công nghệ xác thực cạnh tranh và truyền thống. Điều này là bởi Seos áp dụng 
phương pháp bảo mật phân lớp và các phương thức xử lý nghiêm ngặt cho tính năng 
bảo vệ dữ liệu.

Đối tượng nhận dạng an toàn
Seos, cùng với nền tảng đầu đọc iCLASS SE® và multiCLASS® SE tương ứng, áp 
dụng một phương thức bảo mật phân lớp, nghĩa là công nghệ này kết hợp nhiều biện 
pháp kiểm soát bảo mật giảm bớt để bảo vệ dữ liệu và tài nguyên. 

Một trong những lớp bảo mật này là Secure Identity Object (SIO – Đối tượng nhận 
dạng an toàn), một mô hình dữ liệu được bảo vệ ở dạng mã hóa, dùng để lưu trữ dữ 
liệu nhận dạng an toàn, như ID người dùng.

SIO là một ID linh động, có thể được lập trình cho nhiều thông tin xác nhận thực và có 
thể được vận dụng cho nhiều sản phẩm, ứng dụng của bên thứ ba. SIO cho Seos là 
loại duy nhất, có chứa bốn đặc điểm xác định riêng, mang đến khả năng bảo vệ bảo 
mật nâng cao:

 ¡	 Được gán thông tin nhận dạng số duy nhất cho người dùng 

 ¡	 Được liên kết với thiết bị ở dạng mã hóa

 ¡	 Được ký xác thực tại thời điểm tạo và chữ ký này được xác nhận mỗi khi  
  thông tin xác thực được sử dụng, bảo đảm nguồn tin cậy 

 ¡	 Được mã hóa nhằm ngăn không cho bên không được ủy quyền đọc ID người  
  dùng được nhúng.

Mô hình lưu trữ thông tin xác thực: Seos Core
Công nghệ xác thực Seos được đặt chính giữa Seos Core, là một kho an toàn, mang 
đến mô hình thống nhất cho việc lưu trữ và sử dụng thông tin xác thực số, bất kể là 
với kích thước thiết bị, phần cứng và giao thức trao đổi thông tin cơ sở nào. 

Seos Core sử dụng các bộ chứa, được gọi là Application Dedicated File (ADF – Tệp 
chuyên dùng cho ứng dụng). Trong mỗi ADF có một có Object Identifier (OID – Mã 
định danh đối tượng) duy nhất dùng để lưu trữ thông tin xác thực số. Mỗi ADF đều 
được bảo vệ quyền riêng tư.

“Seos không chỉ 
dùng để đi qua cửa; 
công nghệ này còn 
cho phép chúng ta 
quản lý thông tin xác 
thực tốt hơn cũng 
như đặt số phận của 
bộ phận tổ chức 
trong quyền kiểm 
soát của chính họ.”
DANNY ANTHES 
Quản lý cấp cao 
phụ trách Công nghệ thông tin, 
Đại học George Mason
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Khả năng bảo vệ dữ liệu và 
quyền riêng tư
Seos tuân thủ những biện pháp xử lý tốt nhất đối với hoạt động bảo vệ dữ 
liệu và các tiêu chuẩn mở được xem xét rộng rãi. Trên thực tế, Seos sử dụng 
tiêu chuẩn tương tự như được áp dụng cho hộ chiếu điện tử, thiết bị tạo chữ 
ký điện tử và thẻ Europay, Mastercard và Visa. Các tiêu chuẩn ấy bao gồm:

Quản lý mã khóa: Vượt trên những phương thức đơn giản để tính toán các 
mã khóa dành riêng cho thẻ vốn chỉ liên kết với ứng dụng và vai trò.

Xác thực lẫn nhau: Mang đến khả năng bảo vệ tính toàn vẹn của tin nhắn 
cao nhất trong ngành, xác nhận độ tin cậy của thẻ và đầu đọc với nhau, và 
thiết lập cơ sở cho mã khóa phiên sẽ sử dụng sau này.

Nhắn tin an toàn: Thu hẹp lỗ hổng và bảo vệ tính toàn vẹn của cả phiên bất 
kể độ dài của phiên. Xóa, chèn, phát lại hoặc sắp xếp lại tin nhắn được phát 
hiện và bị từ chối.

Dựa trên tiêu chuẩn: Seos chủ động sử dụng các tiêu chuẩn toàn cầu mở 
thường xuyên được các cơ quan xem xét, kiểm tra và xác minh để mang 
đến mức độ minh bạch cao nhất có thể cho khả năng bảo mật. Điều này trái 
ngược với các hệ thống độc quyền ít khi thay đổi trừ khi giải pháp bị xâm 
phạm. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ dữ liệu 
và quyền riêng tư giúp Seos bảo vệ tốt nhất cho các tổ chức trước những mối 
đe dọa và lỗ hổng ngày nay hơn bất cứ giải pháp nào khác trên thị trường.

Seos được phát triển 
theo các tiêu chuẩn 
mở toàn cầu đã được 
kiểm chứng. 
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Dựa trên Phần mềm để mang 
đến độ linh hoạt cho kích 
thước thiết bị 
Các yếu tố xác thực hiện đại đòi hỏi không bị ràng buộc vào con chip phần 
cứng cơ sở, để mọi người có thể sử dụng linh hoạt điện thoại, thẻ, thiết bị 
đeo tay và các kích thước thiết bị khác làm phương tiện xác thực trung thực, 
tin cậy.

Seos là công nghệ xác thực dựa trên phần mềm, nên không phụ thuộc vào 
con chip phần cứng cơ sở. Sự độc lập này mở ra rất nhiều cơ hội để mở rộng 
công nghệ xác thực an toàn này cho nhiều kích thước thiết bị và giao thức 
trao đổi thông tin khác nhau.

Khả năng di chuyển - Có thể di chuyển Seos sang các thiết bị sử dụng bộ 
xử lý khác nhau để có thể được cung cấp trong nhiều kích thước thiết bị.  

Giải pháp tùy chỉnh - Nhóm bảo mật có thể áp dụng kết hợp thẻ thông minh 
và thiết bị di động để các nhân viên thoải mái thiết lập tùy chọn. Seos áp 
dụng giải pháp HID Mobile Access® từng giành giải thưởng. 

Có thể lựa chọn giao thức - Seos Core cho phép linh hoạt lựa chọn giao 
thức trao đổi thông tin và sử dụng giao diện đồng nhất cho đầu đọc kiểm soát 
truy cập, bất kể phương thức giao tiếp là gì.

Tiện lợi và hiệu quả hơn - Với HID Mobile Access, nhân viên có thể sử dụng 
thiết bị thông minh để đi qua cửa, cổng, truy cập mạng và tiếp cận nhiều nơi 
khác. 

Có thể triển khai từ xa - Có thể triển khai các bản vá phần mềm qua mạng 
không dây nếu cần, trái ngược với việc phải cấp lại đầy đủ thông tin xác thực 
dựa trên chip.

Bạn có thể tìm thấy danh sách thiết bị tương thích đầy đủ tại: hidglobal.com/
mobile-access-supported-devices. 

THẺ THÔNG MINH

THIẾT BỊ DI ĐỘNG

THIẾT BỊ ĐEO TAY

https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
https://www.hidglobal.com/mobile-access-compatible-devices
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Các tổ chức cần có khả năng quản lý độc lập thông tin xác thực số dùng cho 
các ứng dụng khác nhau, kể cả khả năng thiết lập các miền tin cậy khác nhau. 
Seos cho phép triển khai nhận dạng số trên nhiều ứng dụng, vượt ra ngoài 
phạm vi kiểm soát khả năng tiếp cận thực tế truyền thống, để sử dụng trong 
hàng loạt ngành.  

Khuôn khổ toàn diện 
Seos tạo một khuôn khổ an toàn để bảo vệ việc truy cập vào thông tin xác thực 
số bằng cách sử dụng cấp độ xác thực được mã hóa mạnh. Khuôn khổ này là 
nền tảng để triển khai thẻ đa ứng dụng thực sự và khi đó, chỉ có các hệ thống 
được ủy quyền mới có thể đọc thông tin xác thực đó. 

ADF động 
Thông tin xác thực số được lưu giữ trong ADF và mỗi ADF đều được bảo vệ 
bằng quy trình xác thực và lựa chọn. Quy trình đó áp dụng các cấp độ bảo mật 
và bảo vệ quyền riêng tư cao nhất với nhiều mã khóa. ADF có thể được tạo 
hoặc xóa linh hoạt, giúp tối ưu hóa mức sử dụng bộ nhớ có sẵn trong toàn bộ 
vòng đời của thông tin xác thực.

Tùy chọn bộ nhớ 
Lưu trữ ứng dụng với tùy chọn bộ nhớ 8KB hoặc 16KB. Đối với các nền tảng 
dựa trên Java Card, Seos có thể được tải vào vùng bộ nhớ an toàn và bộ nhớ 
khả dụng lên đến 144KB để hỗ trợ phát triển ứng dụng tùy chỉnh.

Mật khẩu dùng một lần 
Lưu giữ mật khẩu tĩnh và tạo ra Mật khẩu dùng một lần dựa trên tiêu chuẩn 
Oath HOTP, một phương thức thay thế tin cậy cho mã thông báo mật khẩu 
dùng một lần nhằm truy cập từ xa an toàn vào các ứng dụng và mạng máy tính.

Thêm ứng dụng thêm nhiều 
trường hợp sử dụng

ĐỖ XE
QUẢN LÝ

ĐĂNG NHẬP 
MẠNG

Một đặc điểm khác 
biệt nữa của Seos là 
khả năng triển khai 
các ứng dụng vượt ra 
ngoài phạm vi kiểm 
soát khả năng tiếp 
cận thực tế.

IN AN TOÀN BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG 
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

CHẤM CÔNG
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Thế hệ tiếp theo 
của công nghệ xác thực
Công nghệ xác thực tồn tại hàng thập kỷ đã không còn đáp ứng được nhu 
cầu và tiềm năng tăng trưởng của các tổ chức ngày nay. Công nghệ xác thực 
không chỉ cần bảo đảm việc kiểm soát khả năng tiếp cận thực tế, mắt xích 
yếu nhất trong chuỗi an ninh, mà còn phải nâng cao hơn nữa sự tiện lợi cho 
người dùng hàng ngày là các nhân viên và quản trị viên.

Với mức độ bảo mật đầu ngành, tính linh hoạt về kích thước thiết bị và khả 
năng ứng dụng tân tiến, Seos là sự lựa chọn phù hợp về công nghệ xác thực 
trong thị trường ngày nay, và trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về 
Seos, hãy truy cập 
hidglobal.com/seos 
ngay hôm nay.

HID Global đã giúp hàng ngàn tổ chức trên 
toàn cầu áp dụng Seos một cách trơn tru. Để 
bắt đầu nâng cấp lên Seos, hãy liên hệ với 
chúng tôi theo getHID@hidglobal.com để lên 
lịch tư vấn cho bạn ngay hôm nay.

https://info.hidglobal.com/201803pacsnamnxtgenaccessppcseoconsultation_LP-request.html
mailto:getHID@hidglobal.com
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