
 ŘEŠENÍ PRO VÝDEJ ZABEZPEČENÝCH KARET 

 Moduly pro kódování karet 
FARGO® HDP6600 

ZJEDNODUŠENÁ, PŘÍMÁ PERSONALIZACE ZABEZPEČENÝCH 
OSOBNÍCH DOKLADŮ V JEDINÉM KROKU 
• Kódování bezkontaktních karet – Používáním modulu OMNIKEY® 5127CK-Mini jsou 

současně podporovány jak nízko tak i vysokofrekvenční osobní doklady včetně dokladů typu 
iCLASS Seos®, HID Prox®, iCLASS SE® MIFARE Classic® a MIFARE® DESFire® EV1. 

• Kódování kontaktních karet – Používáním modulu OMNIKEY® 5122, který 
umožňuje rychlou a jednoduchou integraci, je zajišťována nedostižná podpora a 
kompatibilita se standardy ISO 7816. 

• Kódování magnetického proužku – Používáním modulu kodéru standardního mag. proužku 
je zajišťována kompatibilita se standardem ISO 7811 pro vysoko i nízkokoercitivní proužky. 

• Modul pro programování karet – Používání programovacího modulu OMNIKEY® 5127 
iCLASS SE® poskytuje uživateli možnost snadno kódovat aplikace HID pro řízení přístupu 
pomocí osobních dokladů typu Genuine HID® nebo aplikace pro řízení přístupu od jiných 
partnerů.  

 
 Moduly pro kódování karet určené pro    
tiskárnu HID® FARGO HDP6600 poskytují: 
 

● Flexibilní a snadno začlenitelná řešení 
   pro čtení z karet / zápis na karty 
 
● Volitelnou sadu vývojových nástrojů 
   (DTK), která umožňuje začlenění modulu 

do vašeho systému správy osobních  
dokladů 

 
● Řešení, která lze provádět přímo 

v místě instalace tiskárny a která 
mohou po uplynutí určité doby a z 
toho vyplývající změny požadavků 
podporovat nové potřeby 
personalizace a zabezpečení karet 

 
Moduly pro kódování karet určené pro 
tiskárnu HID FARGO HDP6600 umožňují 
organizacím tisknout a kódovat osobní 
doklady v jediném spřaženém procesu – 
čímž dochází k úspoře času a nákladů při 
produkci zabezpečených osobních dokladů 
pro zaměstnance těchto organizací, pro 
smluvní a obchodní partnery nebo 
studenty. Při použití jediného procesu 
personalizace karet získávají uživatelé 
vyšší flexibilitu a komplexní kontrolu 
týkající se procesů získávání, správy a 
výdeje karet. Kromě toho, díky kombinaci 
potisku a kódování v jediném zařízení si 
příslušné organizace mohou být zcela jisté, 
že data jejich organizací, zaměstnanců 
nebo studentů budou obsažena na kartě 
každého uživatele, čímž je program výdeje 
zabezpečených karet ještě dokonalejší. 
Moduly pro kódování karet od korporace HID 
rovněž zhodnocují tiskárny HID FARGO 
HDP6600 tím, že jimi zakódované karty jsou 
kompatibilní nejen s výrobky této korporace, 
nýbrž i se systémy pro řízení fyzického 
přístupu a aplikacemi jiných výrobců. Tento 
přístup k personalizaci karet, který je 
univerzální pro různé technologie, nabízí 
organizacím větší flexibilitu při výběru systémů 
pro řízení přístupu a širší přehled nad jimi 
vydávanými osobními doklady. 

 
Za účelem rozšíření schopnosti tiskárny 
FARGO HDP6600 číst z/zapisovat na karty pro 
již existující aplikace jiných výrobců, např. pro 
aplikace kontroly fyzického přístupu, pracovní 
doby, pro bezhotovostní prodej a další aplikace 
se zvolí některý doplňkový modul pro kódování 
karet. Kromě toho mohou uživatelé pomocí 
programovacího modulu pro kódování karet 
nainstalovaného v tiskárně FARGO HDP6600 
vytvářet a programovat karty, které jsou 
specificky kompatibilní s řešeními pro fyzický 
přístup. To může být výhodné zejména pro 
organizace, které požadují, aby jimi již vydané 
karty mohly být zdokonaleny pro platformu 
iCLASS SE, která zvyšuje zabezpečení karet. 
Tiskárna FARGO HDP6600 korporace HID 
nabízí široké spektrum technologií kódování 
karet v jediném kroku. 
Může splnit potřeby prakticky libovolného 
programu výdeje zabezpečených dokladů. 
Navíc, vzhledem k tomu, že jednotlivé moduly 
jsou připojitelné přímo v místě provozu tiskárny, 
kódování tiskárny FARGO HDP6600 může být 
kdykoliv přidáno nebo změněno. Tím je při 
změně požadavků po uplynutí určité doby 
podporována personalizace nových typů karet 
nebo rozvoj požadavků na jejich zabezpečení. 
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Stažení ovladačů kódovacích modulů lze provést na adrese www.hidglobal.com/omnikey. 
 
 
 

  APLIKACE HID PRO ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU APLIKACE JINÝCH VÝROBCŮ 
Kodér   

tiskárny    Popis Podporované typy 
karet 

Standardy 
karet 

Schopnost 
čtení 

Schopnost 
zápisu 

Zákaznic- 
ký klíč 

Podpora 
klíče Elite 

Podpora 
Corporate 

1000 
Schopnost 

čtení 
Schopnost 

zápisu 
Zákaznic- 

ký klíč 

HID 
OMNIKEY® 

5122 
Kontaktní kontaktní smart karty ISO 7816 třída 

A, AB a C  nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

ano 
 ano ano 

HID 
OMNIKEY® 

5127CK 
Mini 

Bezkontaktní 

HID iCLASS SeosTM ISO 14443 A ano ne ano ano ano ano ano ano 
HID iCLASS SE (SIO 

Enabled) 
ISO 14443 B, 

ISO15693 ano ne ano ano ano ano ano ano 

HID iCLASS SR 
(Standardní + SIO) 

ISO 14443 B, 
ISO15693 ano ne ano ano ano ano ano ano 

HID iCLASS® 
(Standardní) 

ISO 14443 B, 
ISO 15693 ano ne ano ano ano ano ano ano 

HID MIFARE Classic® ISO 14443 A ano ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é ano ano ano ano 

MIFARE Classic ISO 14443 A nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é ano ano ano 

Řešení SIO pro karty 
MIFARE Classic ISO 14443 A ano ne ano ano ano ano ano ano 

MIFARE DESFire® EV1 ISO 14443A nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é ano ano ano 

Řešení SIO pro karty 
MIFARE DESFire EV1 ISO 14443A ano ne ano ano ano ano ano ano 

FeliCaTM  ne ne ne ne ne ano ano ano 

HID Indala® Prox  ano ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

EM Prox  ano ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

HID Prox  ano ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

HID iCLASS 
SE® 

Programo-
vací modul 

HID iCLASS Seos ISO 14443 A ano ano ano ano ano ano ano ano 
HID iCLASS SE (SIO 

Enabled) 
ISO 14443 B, 

ISO15693 ano ano ano ano ano ano ano ano 

HID iCLASS SR 
(Standardní + SIO) 

ISO 14443 B, 
ISO15693 ano ano ano ano ano ano ano ano 

HID iCLASS (Standardní) ISO 14443 B, 
ISO 15693 ano ano ano ano ano ano ano ano 

HID MIFARE Classic ISO 14443 A ano ano nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é ano ano ano ano 

MIFARE Classic ISO 14443 A nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é ano ano ano 

Řešení SIO pro karty 
MIFARE Classic ISO 14443 A ano ne ano ano ano ano ano ano 

MIFARE DESFire EV1 ISO 14443 A ano ne ano ano ano ano ano ano 
Řešení SIO pro karty 

MIFARE DESFire EV1 ISO 14443 A ano ne ano ano ano ano ano ano 

HID Indala Prox  ne ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

EM Prox  ne ne nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

HID Prox  ano ano nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

nepouži- 
telný/á/é 

 

 Kódování mag. 
proužku 

Bezkontaktní 
(5127CK Mini) Kontaktní (5122) Programovací modul 

(OMNIKEY5127 iCLASS SE) 
Volby kodéru pro 
tiskárnu FARGO 
HDP6600 

Pouze pro tiskárny s 
potiskem obou stran 
karty 

Tiskárna s potiskem 
jedné nebo obou stran 
karty 

Pouze pro tiskárny s 
potiskem obou stran 
karty 

Tiskárna s potiskem jedné 
nebo obou stran karty 

Lze kombinovat s následujícími moduly 
Bezkontaktní 
(5127CK Mini) 

Pouze pro tiskárny s 
potiskem obou stran 

karty 
nepoužitelný/á/é 

Pouze pro tiskárny s 
potiskem obou stran 

karty 
Konfigurace není v nabídce 

Kontaktní (5122) Pouze pro tiskárny s potiskem obou stran 
karty nepoužitelný/á/é Konfigurace není v nabídce 

Programovací modul 
(iCLASS SE 5127) Konfigurace není v nabídce nepoužitelný/á/é 
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