U-Prox BLE ID

DO CZYTNIKÓW ZBLIŻENIOWYCH NOWEJ GENERACJI

U-Prox SmartLine

PERSONALNY IDENTYFIKATOR CYFROWY

• karta dostępu w twoim smartfonie
• wygoda i bezpieczeństwo
• poziom bezpieczeństwa odpowiada Mifare Plus SL3
• jeden identyﬁkator do otwierania drzwi i barier
• NFC i Bluetooth Low Energy (BLE) jako technologie transmisji danych
• brak możliwości kopiowania i przeniesienia do innego smartfona
• działa w dowolnym systemie kontroli dostępu

Personalny identyfikator cyfrowy U-Prox BLE ID jest przetwarzany i zapisywany w smartfonie użytkownika za pomocą aplikacji U-Prox Mobile ID.
Poprzez NFC lub BLE można go przesyłać między smartfonem a czytnikiem.

W jaki sposób użytkownik może uzyskać
personalny identyfikator U-Prox BLE ID
przez kod QR

U-Prox Mobile ID

Darmowa aplikacja U-Prox Mobile ID służy do otrzymania, zapisywania i
przesyłania mobilnego identyfikatora U-Prox BLE ID między smartfonem a
czytnikiem.

Po uruchomieniu aplikacji U-Prox Mobile ID w swoim smartfonie użytkownik odczytuje
wydrukowany na papierze jednorazowy kod QR lub pobiera ten kod QR z pliku
graficznego wstępnie załadowanego do galerii zdjęć w swoim smartfonie.
Korzystając z informacji (linku) z tego kodu QR aplikacja U-Prox Mobile ID pobiera
identyfikator z puli identyfikatorów przechowywanych na serwerze w chmurze.

od czytnika U-Prox Desktop poprzez BLE

W jaki sposób to działa
od 10

cm d

o 15

m
Wiegand

Android poprzez NFC

2-5 cm

kontroler systemu
zarzadzania dostępem

iOS i Android poprzez BLE

Tryby działania poprzez BLE

Drzwi-Proximity

Aktywacja czytnika za pomocą
wbudowanego czujnika obecności.
Zasięg odczytu do 10 cm

Drzwi

Czytnik zawsze
jest aktywowany.
Zasięg odczytu do 60 cm

Bariera

Czytnik zawsze
jest aktywowany.
Zasięg odczytu do 15 m

1. Administrator systemu dostępu uruchamia czytnik U-Prox Desktop za pomocą
zbliżeniowej karty technicznej w tryb wydania identyfikatorów wstępnie załadowanych
do tego czytnika.
2. Użytkownik w swoim smartfonie uruchamia aplikację U-Prox Mobile ID oraz po
wybraniu opcji „Uzyskaj identyfikator od U-Prox Desktop” zbliża smartfon do czytnika
U-Prox Desktop.
3. Po tym unikalny identyfikator zostaje pobrany i zapisany przez aplikację U-Prox
Mobile ID w smartfonie użytkownika.

przez E-mail od administratora systemu dostępu

1. Za pomocą opcji „Uzyskaj identyfikator przez E-mail” w aplikacji U-Prox Mobile ID
użytkownik wysyła do administratora systemu dostępu żądanie uzyskania identyfikatora
U-Prox BLE ID.
2. Administrator systemu dostępu w wiadomości e-mail dostaje specjalny link klikając
który ładuje dane użytkownika do aplikacji technicznej.
3. Po tym administrator systemu dostępu uruchamia czytnik U-Prox Desktop w tryb
wydania identyfikatorów wstępnie załadowanych do tego czytnika oraz łączy się z nim
za pomocą aplikacji technicznej.
4. Za pomocą tej aplikacji administrator systemu dostępu pobiera identyfikator od
U-Prox Desktop oraz w odpowiedzi na mail użytkownika wysyła jemu żądany identyfikator jako specjalny link w wiadomości e-mail.
5. Klikając link w otrzymanym mailu za pomocą aplikacji U-Prox Mobile ID użytkownik
pobiera unikalny identyfikator U-Prox BLE ID który zostaję zapisany w smartfonie
użytkownika.

U-Prox SmartLine
CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE NOWEJ GENERACJI
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Dystrybucja Identyfikatorów U-Prox BLE ID jako kodów QR
Użytkownicy
systemu kontroli dostępu

Administrator
systemu kontroli dostępu

Pule identyfikatorów
na serwerze w chmurze

Dealer
Zamówienie

Przetwarzanie

Realizacja

Administrator systemu kontroli dostępu otrzymuje wiadomość e-mail
z plikiem *.pdf (wszystkie identyfikatory w jednym dokumencie)
i archiwum *.zip (identyfikatory osobno)

Dystrybucja Identyfikatorów U-Prox BLE ID do czytnika U-Prox Desktop
Użytkownicy
systemu kontroli dostępu

Administrator
systemu kontroli dostępu

Dealer

Pule identyfikatorów
na serwerze w chmurze

Zamówienie
razem z GID Desktop
Realizacja

Przetwarzanie

Administrator systemu kontroli dostępu otrzymuje wiadomość e-mail
z pulą identyfikatorów dla ładowania ich do czytnika U-Prox Desktop

Bezpieczeństwo identyfikatorów U-Prox BLE ID

Powiązanie z urządzeniem

Podczas otrzymania i zapisywania
identyfikator U-Prox BLE ID powiążą się
z UGID instalacji na tym urządzeniu

Brak możliwości kopiowania

Brak możliwości skopiować
lub sklonować identyfikator U-Prox BLE ID

Zabezpieczone przechowywanie

Identyfikator jest przechowywany w kontenerze
który jest zaszyfrowany za pomocą
klucza 256-bitowego

Zabezpieczona transmisja

Kontener z identyfikatorem jest przesyłany
za pośrednictwem BLE lub NFC
za pomocą protokołu kryptograficznego.

Bezpieczne zdalne wydanie

Jednorazowe linki w wiadomości e-mail,
jednorazowe kody QR z linkami
do aktywacji U-Prox BLE ID

Cykl życia

Po odinstalowaniu aplikacji lub zresetowaniu
smartfona do ustawień fabrycznych
identyfikator U-Prox BLE ID zostanie usunięty

