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Elektronische toegangscontrole is de meest veilige manier
om deuren te openen voor de juiste personen. Als je het
tenminste op een correcte manier toepast. Gedateerde
en kwetsbare technologieën zijn een groot risico voor de
veiligheid van een bedrijf.
De pasjes en tags die als sleutel worden gebruikt,
kennen een lange historie. De pas met een
simpele magneetstrip wordt niet meer gebruikt.
Tegenwoordig kan een pas met verschillende
intelligente technologieën verbinding maken
met de deur. Maar wat is nu de meeste
veilige technologie en hoe voorkom je dat
de beveiliging kwetsbaar wordt?

Pasveiligheid van de hoogste naar
de laagste graad van veiligheid.
Lage kosten,
hoog risico
Het serienummer van een
Mifare toegangspas is net
als een huisnummer. Het is
makkelijk te identificeren en
iedereen moet het kunnen
zien. Maar... dat maakt
kopiëren ook eenvoudig.

Vrijwel alles al
gekraakt
Passen met een laag of
gemiddeld security niveau
zijn helaas al een tijd geleden
gekraakt. Zodoende duurt
het nu slechts een paar
seconden om de pas of tag
te kopiëren. De meest veilige
technologie op dit moment
Mifare DESfire EV2
applicatie lezing.

De meest veilige
technologie
WIl je meer zekerheid?
Dan is Mifare DESfire EV2
applicatie lezing de meest
veilige technologie. Om
toegang te krijgen moeten
zowel lezer als pas dezelfde
sleutelcode hebben en moet
het vrijgegeven nummer
toegangsrechten hebben op
die specifieke lezer. Zie het
als een code die gescrambled
in een kluisje wordt gestopt.

Nog veiliger?
Door het toevoegen van
dubbele verificatie, zoals

een pintableau, camera’s
of biometrie, zoals
gezichtsherkenning ben je
optimaal beveiligd.
• OSDPv2
• MHz HID iClass SEOS 		
DESFire EV1
• 13,56 MHz Mifare DESfire
• EV2 Applicatielezing

Meer dan pasjes
en tags
Naast pasjes en tags wordt
er tegenwoordig steeds meer
gebruik gemaakt van het
openen van een deur met
een smartphone.

13,56 MHz 2Crypt (Phera)

Wiegand
Het alom gebruikte en
vertrouwde Wiegand
protocol is in zijn geheel
niet versleuteld. Hierdoor is
het relatief eenvoudig af te
luisteren én te beïnvloeden.
Hoe makkelijk dit is leggen
we graag persoonlijk uit.

13,56 MHz Legic Prime

13,56 MHz
Mifare classic /
Sector lezing

OSDPv2
De oplossing is voorhanden:
OSDPv2. Dat protocol is
namelijk volledig versleuteld;
niet af te luisteren én niet te
beïnvloeden.

125 kHz
- AXIOM prox
- HID prox

Een zeer praktisch
alternatief
Hiervoor is het aansluiten
van (en de juiste acties
koppelen aan) de sabotage
sensor van een kaartlezer.
Als er een alarm getriggerd
wordt, wanneer een
kaartlezer van de muur wordt
gehaald, wordt het risico al
zeer significant verlaagd.

13,56 MHz
Mifare serienummer

125 kHz
- EM technologie
- Hitag technologie
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