
Mifare-oplossing voor elke

installateur zonder dat deze over

Mifare-kennis hoeft te beschikken

De OmniAssure Mifare-oplossing van Honeywell vormt een gemakkelijk te bestellen, sector

georiënteerde smartcardoplossing, waar elke installateur en integrator direct mee aan de

slag kan zonder dat deze in Mifare-kennis hoeft te investeren.

Eenvoudig bestellen van kaarten 

en lezers

U bestelt de kaarten en lezers gewoon zoals u proximity-kaarten en –lezers zou bestellen. 

De OmniAssure-lezers voeren de kaartnummers transparant door. Een geldige Mifare-kaart

bepaalt bij de Honeywell-oplossing dus de Wiegang-uitgangsstroom naar de

toegangsbeheercentrale. Dankzij een vereenvoudigde bestelprocedure kunt u het

kaartnummerreeks simpelweg met een uitvoerprotocol van 26 of 34 bits bestellen.

Flexibele Mifare sector oplossing OmniAssure voorziet in een Honeywell Mifare-oplossing die bijzonder eenvoudig en

gebruikersvriendelijk is. OmniAssure biedt tevens de mogelijkheid van deelname aan 

Mifare-oplossingen op projectbasis met specialistische Mifare-eisen.

OmniAssure t.o.v. Mifare kaart 

serie nummer oplossingen – 

minder verborgen kosten

Bij de OmniAssure-oplossing van Honeywell blijven de verborgen kosten die een 

Mifare-product normaal gesproken met zich mee brengt, tot een minimum beperkt.

OmniAssure biedt gemakkelijk te bestellen kaarten die in een beveiligde sector worden

geprogrammeerd, met bedrukking op kaart of sleutel (deze gegevens staan meestal 

niet op kaarten). U geeft simpelweg uw bestelling door, voert de kaarten in het

toegangsbeheersysteem en kunt het systeem direct gebruiken. Dit heeft onder meer als

voordeel dat het minder tijd kost om kaarten te registreren en de kans wegvalt op foutieve

invoer, zoals dat bij Mifare kaartserienummer het geval kan zijn. Ook kunnen er geen 

dubbele kaartnummers voorkomen, waardoor de OmniAssure-oplossing dus veiliger is.

OmniAssure t.o.v. Mifare-

oplossingen op projectbasis –

voorgeprogrammeerd en

eenvoudig

Er wordt vaak gedacht dat Mifare-oplossingen op projectbasis moeilijk te beheren zijn en dat er

investeringen in Mifare-kennis (training) en wellicht kaartprogrammeringsapparatuur voor nodig

is. De Honeywell-oplossing vereenvoudigt het hele proces: wij voorzien in  de programmering

van Mifare-kaarten en het opdrukken van nummers. U hoeft alleen maar te weten hoe u moet

bestellen en hoe u moet installeren. Dit betekent dat u een veilige oplossing kunt bieden die niet

onder doet voor Mifare-oplossingen op projectbasis.

Drie vormen van verificatie OmniAssure ondersteunt drie verificatievormen: kaart, PIN-code en vingerafdruk. De versies

voor vingerafdrukken ondersteunen vingerafdrukken op de smartcards en zijn beschikbaar

met beproefde Bioscrypt-vingerafdruksensoren.

Probleemloze upgrades naar een

hoger beveiligingsniveau

De PIN- en vingerafdruklezers bieden hoge beveiligingsniveaus door middel van verificatie.

Upgrades van standaard-Mifare OmniAssure-lezers met PIN en/of vingerafdruk zijn zeer

eenvoudig. Er is geen extra bedrading en er hoeft geen bedrading te worden aangepast,

aangezien de lezers worden geleverd met een verwijderbare connector. U hoeft alleen maar

de lezer te vervangen om direct van de extra beveiliging te kunnen profiteren.
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Nieuwe toepassingen voor het

midden- en topsegment

Gebruik de OmniAssure Honeywell Mifare-oplossing voor toepassingen in het

middensegment waar Mifare-technologie nieuw is of waar hogere beveiligingsniveaus 

nodig zijn (bijvoorbeeld met vingerafdrukverificatie). Gebruik de OmniAssure-modellen op

projectbasis voor projecten waar Mifare al wordt gebruikt voor andere doeleinden dan

toegangsbeheer.

Open standaarden Nu Mifare Classic-chips beschikbaar zijn voor meerdere lezerfabrikanten, is de standaard

ISO14443 een open standaard. Zo is men verzekerd van een duurzame ISO14443-oplossing

met de keuze uit meerdere leveranciers.

Meerdere toepassingen voor

kaartgebruik

De open-standaardtechnologie van Mifare maakt de kaarten ideaal voor gebruik in

omgevingen met meerdere toepassingen, zoals snackautomaten en kassa’s (ePurse),

biometrische gegevens op kaart, andere beveiligings- of aanwezigheidstoepassingen en

uiteraard voor toegangsbeheer.

Universeel = aanpasbaar aan

verandering

OmniAssure Multi-technologie-lezers maken de overstap van 125 kHz proximity naar 

Mifare-technologie heel eenvoudig. Deze lezers kunnen afwisselend 125 kHz proximity- en

contactloze smartcards lezen. In faciliteiten met naar verhouding veel kaarthouders per lezer,

is deze oplossing vaak veel rendabeler dan het gebruik van smart tags/stickers voor 125 kHz

proximity-kaarten. 

Een verdere stap in proximity

technologie

Voor toegangsbeheertoepassingen biedt OmniAssure alles wat bestaande 125 kHz

proximity-oplossingen te bieden hebben, en nog veel meer. Bij gebruik in een

toegangstoepassing is er voor de installateur, systeembeheerder of gebruiker geen verschil.

Zo wordt Mifare bijzonder

eenvoudig

De OmniAssure Mifare-oplossing van Honeywell is ontworpen om Mifare eenvoudig te maken

en elke installateur in staat te stellen om Mifare te implementeren als daarom wordt gevraagd.

Belangrijkste voordelen voor dealers
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