HBOX™
Elimine as longas filas de espera
e acelere os débitos de autenticação.

ALTA SEGURANÇA SE TORNA SIMPLES.
EyeLock usa uma tecnologia de vídeo para analisar mais de 240
características únicas em cada íris. Em tempo real, o algoritmo
proprietário da EyeLock converte as características em um
código que é exclusivo apenas para você. O código é encriptado este é o seu modelo exclusivo. Cada vez que o usuário olha para um
produto EyeLock, um algoritmo EyeLock busca a correspondência
entre o modelo criado e o modelo existente, em apenas alguns
segundos. A plataforma EyeLock foi desenvolvida para aderir a uma
corrente específica de proveniência para a autentificação. O algoritmo
da EyeLock começa por estabelecer o caráter vivo do objeto da análise,
e então inicia o processo de autenticação.

HBOX™ é um sistema suspenso de autenticação de identidade
baseado na íris. O nosso design flexível se acomoda a ambientes
múltiplos de suporte, desde os suportes móveis, a estruturas fixas
e suportes de parede até a configurações de novas construções
e de reforma existentes. HBOX reconhece até 50 pessoas por
minuto, em movimento e à distância, e é ideal para ambientes de
alto movimento, como a entrada de prédios, controle de fronteiras,
transporte (aeroportos), estádios, fábricas / sítios de construção e
parques temáticos.
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HBOX™
Autentificação avançada da íris para as
empresas, o governos e os consumidores.

VELOCIDADE

UM EM 1.5 MILHÕES

SEM IRIS, SEM ID

EyeLock usa vídeos, e não fotos, para
capturar uma imagem dos seus olhos,
e tem uma capacidade de até 50 pessoas
por minuto.

Não há duas íris humanas idênticas - nem
mesmo em gêmeos, nem mesmo na
mesma pessoa. Taxa de falsa aceitação de
1 em 1.5 milhões para um olho.

EyeLock gera um código encriptado único
de cada iris. Em seguida para autenticar
sua ID, ele busca a correspondência entre o
código encriptado e seus olhos.

RECURSOS

Benefits

•
•
•
•

• Interface simples para o controle de acesso / sistemas de apontamento
(Wiegand e F2F)
• Software Eyenroll para administrar a inscrição e os modelos
• Debito de até 50 pessoas por minuto
• Sistema baseado em vídeo

Taxa de falsa aceitação de até 1 em 1.5 mil (um olho)
Comunicação segura e criptografia (AES 256)
Wiegand e F2F
Opção para armazenar o modelo:
- No dispositivo (50.000 usuários)
- No servidor (1.000.000 usuários)

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões da unidade (L x A x P):
Dimensões do suporte (L x A x P):
Peso:
Entrada de potência / consumo:
Distancia de afastamento:
Alcance de leitura vertical:
Alcance de leitura horizontal:
Altura de montagem:
Temperatura operacional:
Umidade:
Comunicações:
Entradas:
Saídas:
Fixação:

153,75 cm (60,53 po) x 33,66 cm (13,25 po) x 46,22 cm (18,2 po)
180,97 cm (71,25 po) x 265,43 cm (104,5 po) x 86,36 cm (34,0 po)
34 quilos (75 libras)
110 - 240 VAC @ 300 W
116,84 cm (46,0 po)
147,32 cm (58,0 po) - 198,12 cm (78 po)
30,48 cm (12,0 po)
207,6 cm (81,0 po) até a parte inferior da unidade
0°C-40°C (32°F-104°F)
Até 85% sem condensação
Ethernet (LAN, WAN) 10/100Mbps Full Duplex
Nenhum
1 porta de dados (Leitores Wiegand e F2F), 1 relé (30 VDC @ 4 A, Autorizar)
Piso (com suporte) ou teto (personalizado)
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