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 ระบบควบคุมการเข้าออกเชิงตรรกะ

OMNIKEY®  
เครื่องอ่านบัตร 5427CK

เครื่องอ่านบัตรแบบไร้สัมผัส พร้อมด้วย CCID และสายพ่วงคีย์บอร์ด (KEYBOARD WEDGE) และตัวเครื่อง

ส�าหรับวางบนโต๊ะ OMNIKEY แบบใหม่

 � ความปลอดภัย – ความปลอดภัยของระบบสูงกว่าและรองรับการยืนยันตัวตนทั้งแบบความถี่ต�่าและสูง อาทิเช่น 
HID Prox® & Indala®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1, iCLASS®, iCLASS SE®, iCLASS® Seos™, 
iCLASS® Elite, และระบบที่รองรับ SIO แบบอื่นๆ 

 � ใช้งานสะดวก – ใช้กันได้กับระบบควบคุมการเข้าออกที่มีอยู่เดิม ส�าหรับการล็อกอินจากคอมพิวเตอร์ (PC) ท�างาน
ได้ทั้งแบบ CCID และสายพ่วงคีย์บอร์ด

 � รองรับ CCID – ไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์เลย ส�าหรับระบบปฏิบัติการมาตรฐาน

 � รองรับสายพ่วงคีย์บอร์ด – อ่านข้อมูลจากบัตรแล้วส่งข้อมูลไปยังแอพพลิเคชั่นใดก็ได้โดยตรง ด้วยการจ�าลองการ
กดแป้นคีย์บอร์ด

 � รองรับ Seos และส่วนประกอบของระบบ iCLASS SE - ให้ความปลอดภัยหลายชั้นที่ครอบคลุมเหนือกว่า
เทคโนโลยีบัตร จึงสามารถปกป้องข้อมูลตัวตนของท่านได้ปลอดภัยกว่าเดิม

เครื่องอ่านบัตร OMNIKEY® 5427CK ของ HID Global 
ท�างานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ทุกแบบ เป็นอิสระจาก
ระบบปฏิบัติการและยูสเคส (Use case) ระบบอินเตอร์เฟส 
CCID หรือสายพ่วงคีย์บอร์ดของเครื่องอ่านคือทางเลือก
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ไม่จ�าเป็นต้องติดตั้งหรือดูแลรักษาไดร์ฟ
เวอร์ จึงไม่จ�าเป็นต้องมีปัญหาเรื่องการจัดการวงจรชีวิต
ของซอฟแวร์ที่ซับซ้อนที่เกิดในภาคสนาม และยังช่วยเร่ง
เวลาการเปิดตัวสู่ตลาดและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบ iCLASS SE ได้ ระบบนี้ยังเป็นค�าตอบที่
ปลอดภัยและยืดหยุ่น ใช้งานได้กับทุกมาตรฐานเทคโนโลยี 
ด้วย Secure Identity Object (SIO) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ยืนยันตัวตนแบบสถาปัตยกรรมเปิดและพกพาได้แบบใหม่ 

โดยใช้สายพ่วงคีย์บอร์ด (Keyboard wedge) ท่านจะอ่าน
และแปลงข้อมูลจากบัตรไปเป็นอินพุตโดยตรงสู่แอพพลิเคชั่น
ได้โดยใช้การจ�าลองการกดแป้นพิมพ์ องค์กรจึงไม่จ�าเป็นต้อง
กรอกข้อมูลบัตรเข้าสู่แอพพลิเคชั่นด้วยมืออีกต่อไป นอกจาก
โหมดการท�างานแบบ CCID และสายพ่วงคีย์บอร์ดแบบ
มาตรฐานแล้ว เครื่องอ่านนี้ยังประกอบด้วยเครื่องมือจัดการ
ผ่านเว็บแบบในตัวที่ใช้งานง่าย ท�าให้ตั้งค่าผ่านบราวเซอร์ได้
อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเป็นพิเศษแต่อย่างใด

เครื่องอ่านรุ่นนี้ยังรองรับโหมดการท�างานสองโหมด จึงรับ
ประกันได้ว่าจะคุ้มค่าการลงทุนระยะยาว เพราะสามารถ
แปลง CCID จากสายพ่วงคีย์บอร์ดได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย เครื่องอ่าน OMNIKEY® 
5427CK นี้ยังรองรับเทคโนโลยีความถี่ต�่าและสูงภายใน
เครื่องเดียว จึงสามารถรองรับการโอนย้ายระบบการ
ยืนยันตัวตนได้แบบไร้รอยต่อและสภาพเทคโนโลยีแบบ
ผสม เครื่องอ่านรุ่นนี้ยังรองรับเทคโนโลยีความถี่ต�่าและ
สูงหลายหลายแบบ อาทิเช่น HID Prox®, Indala® และ 
EM Prox®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1 
และ iCLASS® รวมทั้ง iCLASS SE®, iCLASS® Seos™, 
iCLASS® Elite และระบบยืนยันตัวตนที่รองรับ SIO อื่นๆ

ส�าหรับแอพพลิเคชั่นแบบในตัว (Embedded) เรายังมี
เครื่องอ่าน OMNIKEY 5427CK แบบบอร์ดเครื่องอ่าน
ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือส�าหรับนักพัฒนา (Developer 
Tool Kit) ที่ประกอบด้วยเครื่องมือและเอกสารที่จ�าเป็น
อย่างครบถ้วนเพื่อลดระยะเวลาการผสานระบบ และช่วย
เร่งเวลาการออกสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว

ระบบ HID iCLASS SE

 � ท�าให้ลกูค้ามหีลกัประกันในอนาคตเรือ่งโครงสร้างพ้ืน
ฐานด้านการยืนยันตวัตนอย่างปลอดภยั

 � ลดความซบัซ้อนของข้ันตอนการสร้าง ใช้งาน และ
จดัการตวัตนข้ามแอพพลเิคชัน่หลากหลายแบบ

 � ใช้บตัรสมาร์ทการ์ดและบตัรไมโครโปรเซสเซอร์ รวม
ทัง้สมาร์ทโฟนทีร่องรบั NFC (ด้วยการใช้ iCLASS® 
Seos™)

 � ปลอดภัยและยืดหยุ่น ใช้งานได้กับทุกมาตรฐาน
เทคโนโลยี ด้วย Secure Identity Object™ (SIO®)

 � ใช้ได้กับการยืนยันตัวตนท่ีรองรบั SIO แบบใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีหลากหลายอย่างเช่น iCLASS SE, iCLASS 
Elite® iCLASS Seos และ MIFARE ClassicSeos and 
MIFARE Classic

หากต้องการทราบรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ กรณุาตดิต่อศนูย์พัฒนาผลติภัณฑ์: www.hidglobal.com/main/developers/omnikey-5127-ck/

http://www.hidglobal.com


ลักษณะเด่น: 

การรองรับ CCID 

 � ระบบ CCID ของแท้ที่รองรับระบบปฏิบัติการ WINDOWS®, LINUX® และ MAC®

สายพ่วงคีย์บอร์ด

 � รองรับสายพ่วงคีย์บอร์ดที่ปรับตั้งและโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ พร้อมหน้าจอจัดการในตัว  

 � การปรับตั้งที่ยืดหยุ่นของโครงสร้างข้อมูลและโหมดเอาท์พุต

 � โปรโตคอลอุปกรณ์ติดต่อกับมนุษย์ (HID) ที่ท�าให้ปรับตั้งเครื่องอ่านได้ผ่านโฮสได้ในโหมดสาย
พ่วงคีย์บอร์ด

 � ตัวเลือกเอ็กซ์เทนด์คีย์บอร์ดบูต ส�าหรับอุปกรณ์ที่มีความสามารถจัดการ USB จ�ากัด

รายละเอียดจ�าเพาะ
เลขรุ่นพื้นฐาน OMNIKEY® 5427CK

ขนาด 2.79" x 3.66" x 0.63" (71 มม. x 93 มม. x 16 มม.)

น�้าหนัก ประมาณ 3.53 ออนซ์ (100 กรัม)

แหล่งจ่ายไฟ รับพลังงานจากบัส

ข้อก�าหนดด้านกระแส
มีการยืนยันตัวตนในช่องข้อมูล: 170mA

 ไม่มีการยืนยันตัวตนในช่องข้อมูล: 80mA 
ขณะพร้อมท�างาน (กระแสขณะไม่ท�างาน): 890µA

อุณหภูมิการท�างาน 32°- 158° F (0° - 70° C)

ความชื้นการท�างาน ความชื้นสัมพัทธ์ 10 - 90%

อุณหภูมิเก็บรักษา -4° - 176° F (-20° ถึง 80° C)

ค่าการปกป้องสากล IP54 (ฝุ่น / น�้าหก) (ระหว่างเตรียมการ)

โฮสอินเตอร์เฟส

โฮสอินเตอร์เฟส USB 2.0 (รองรับ USB 1.1 ด้วย)

ความเร็วการส่งข้อมูล 12 Mbps (USB 2.0 ความเร็วเต็มที่)

สมาร์ดการ์ดอินเตอร์เฟสแบบไร้สัมผัส CCID สายพ่วงคีย์บอร์ด

บัตร / โปรโตคอล
ความถี่สูง

iCLASS®, iCLASS® SE/SR, iCLASS® Seos
MIFARE ™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, 

MIFARE™ DESFIRE™ 0.6, MIFARE™ DESFIRE™ EV1, MIFARE 
SE, DESFire EV1 SE, T=CL, ISO 14443 A พร้อมอตัราการรบัส่งข้อมลู

สงูสดุ 848 kbps
(ข้ึนอยู่กับบตัร1), ISO 15693 พร้อมอตัราการรบัส่งข้อมลูสงูสดุ 26 kbps  

(ข้ึนอยู่กับบตัร) 

สามารถจดัการระบบยืนยันตวัตนต่อไปน้ีในเวลาเดยีวกันได้:
iCLASS®, iCLASS® SE/SR, iCLASS® Seos

MIFARE SE, DESFire EV1 SE 
MIFARE™ Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus (Security 

Lvl 1) , MIFARE™ DESFIRE™ 0.6, MIFARE™ DESFIRE™ EV1 
(MAC / DES/3DES / 3K3DES / AES) 

CEPAS (CAN)
ISO14443B (CSN)

บัตร / โปรโตคอล
ความถี่ต�่า

HID PROX®, HID Indala® Prox, EM Prox®, AWiD Prox

API ที่รองรับ PC/SC (พร้อมส�าหรับโหมด 2.01/ CCID) อุปกรณ์ติดต่อกับมนุษย์

รองรับไดร์ฟเวอร์ PC / SC

รองรับไดร์เวอร์ OS CCID เนทีฟ
(ในโหมด CCID)

ไดร์เวอร์ PC/SC ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ HIDส�าหรับ: Windows® 
XP / Vista / 7 (32 บิต/ 64 บิต) / 8, 2003 Server, 2008 R2 
Server, Linux® (32 / 64 บินพร้อม Debian 6.0, Fedora 15, 
OpenSUSE 11.4, Ubuntu 11.04) และ Mac® OS X (10.5 

Leopard และสูงกว่า, Intel 32 / 64 บิต)

รองรับไดร์เวอร์อุปกรณ์ติดต่อกับมนุษย์แบบเนทีฟ

สัญญาณบอกสถานะ
สี LED คู่ (ขาว=พร้อมท�างาน, ฟ้า=ท�างานอยู่)

เสียง (ตั้งโปรแกรมได้)

สี ฝาครอบสีด�า / ตัวเครื่องเทาอ่อน

อุปกรณ์เสริม (แถมมาด้วย) ช่องเสียบบัตรแบบถอดได้ส�าหรับการท�างานที่มีบัตร

อุปกรณ์เสริม (ไม่แถม)
อุปกรณ์เสริมส�าหรับติดตั้ง

(ส�าหรับสกรูบนการติดตั้ง การใช้สกรูติดตั้งกล้องและแถบกาว) 
ฐานส�าหรับตั้งแนวตั้ง

สายเชื่อมต่อ / ความยาว หัวต่อ USB Type A  / 78.7" (200 ซม.)

ตัวเลือกการปรับตั้ง โลโก้ / สีของตัวเครื่องปรับตามลูกค้า (มีให้เมื่อขอ)

องค์ประกอบ PC

ระยะเวลาการเสียเฉลี่ย (MTBF) 500,000 ชั่วโมง

ระเบียบ / การรับรอง Microsoft® WHQ2

การอนุมัติ / สิ่งแวดล้อม ใช้กันได้กับ RoHS (REACH), WEEE, UL, CE, FCC, ICES (แคนาดา) iDA (สิงคโปร์), KCC (เกาหลี),
 NCC (ไต้หวัน), SRRRC (จีน)

การรับประกัน
รับประกันจากผู้ผลิตนานสองปี

(ส�าหรับไดร์เวอร์ กรุณาดูนโยบายการสนับสนุนตลอดชีวิตฉบับเต็ม)

รองรับระบบยืนยันตัวตนหลายแบบ

 � คุณสมบัติความถี่คู่ (Dual frequency) ที่รองรับระบบยืนยันตัวตนทั้งแบบความถี่ต�่าและสูงได้ใน
เวลาเดียวกัน

 � HID Prox®, Indala® & EM Prox®, MIFARE® Classic, MIFARE DESFire® EV1, iCLASS®, 
iCLASS SE®, iCLASS® Seos™, iCLASS® Elite และระบบยืนยันตัวตนที่รองรับ SIO

การจัดการวงจรชีวิตที่ดีกว่าเดิม

 � อัพเดตเฟิร์มแวร์และตั้งค่าคอนฟิกได้ง่ายดายโดยใช้เว็บอินเตอร์เฟส ข้อความ SNMP และบัตร
คอนฟิก

 � มีชุดเครื่องมือนักพัฒนา (DTK) ที่ประกอบด้วยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสารการพัฒนา รหัสแซมเพิ้ล 
และการเข้าถึงเว็บรวมนักพัฒนาของ HID

คุณสมบตัขิองสายพ่วงคีย์บอร์ดประกอบด้วย: 

 � อินพุตปรับตั้งได้ และช่องเอาท์พุตแบบนิยามได้ ต่อช่อง
เอาท์พุต

 � ช่องข้อมูลแบบคัสตอมอิสระแบบล�าดับชั้น 
(Cascadeable)

 � การตั้งค่าเฉพาะบัตร

 � การก�าหนดนิยามและคีย์ลัดทั้งก่อน/หลังการกดแป้น
คีย์บอร์ด

 � การแปลงเอนเดี้ยนใหญ่/เล็ก

 � การแปลงเอาท์พุต HEX, BCD, BIN, DEC & ASCII

 � การกระจายบิตสตรีมของระบบควบคุมการเข้าออกทาง
กายภาพของ HID

 � การกรองข้อมูลและการแพดดิ้งของอักขระน�าและตาม

 � การเอาท์พุตย้อนกลับเช่นคัสตอม CSN และวัตถุข้อมูล 
PACS 

1 = อัตราข้อมูลปกติ 424 kbps, ปรับตั้งได้ 848 kbps ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟส

2 = ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ของ Windows®

อเมริกาเหนือ: +1 512 776 9000

โทรฟรี: 1 800 237 7769 

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา: +44 1440 714 850

เอเชียแปซิฟิก: +852 3160 9800

ละตินอเมริกา: +52 55 5081 1650
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