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1.
Drodzy klienci,
cyberJack

o

RFID komfort / standard (PL) z

obszarach zastosowania czytnika kart

RFID.
cyberJack

RFID komfort /

standard (PL).

Co to jest RFID?
Technologia Radiostosuje

a czytnikiem. Coraz

rejestrowanie czasu
kontrola
identyfikacja
zasobami.
czytnikiem poprzez RFID
aplikacjach.

online. Dodatkowo

osobisty
w Internecie. Tak zwany
stwo i komfort przy uwierzytelnianiu w Internecie. W chipie RFID zapisane
w online lub podczas wizyty w
celem
enia podpisu elektronicznego,
.
o
ci, np.

medycznych.

AP FLYER Sp. z o.o.
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2. Opis
Jack

/ standard (PL)
podpisu elektronicznego.

obywa
z

wykorzystany do komunikacji
elektroniczne.
eDowodu.

po podaniu kodu PIN na
elu
identyfikacji i uwierzytelnienia danej osoby.
jestru
wszystkie inne aplikacje RFID.
Jack

/ standard (PL)
ntnych,

stykowychi bezstykowych, np. wspomnianego eDowodu.
czu czytnika kart.

cyberJack

(PL)

cyberJack

3. Czytnik eD
-

1)

2) Nieuszkodzona plomba
V
W przypadku uszkodzenia plomby widoczny

3) Uszkodzona plomba z napisem VOID
poddane niedozwolonym

cyberJack
3..1. Rozpakowanie

(1)
:
cyberJack
Metalowa podstawa
Kabel USB

(1)

komponenty.

3..2. Ustawienie czytnika kart
z opakowania i dostarczony kabel USB
musi

widoczna.

kabel USB do tunelu

kablowego tak,

o czytnika
na to,

metalowe lub metalizowane,
i

lub
negatywnie na

czytnika. Dlatego prosimy nie

3..3.
Jack

cyberJack
3..1. Rozpakowanie
(1)

(1)

:
cyberJack
Metalowa podstawa
USB

komponenty.
3..2. Ustawienie czytnika

i dostarczony kabel USB z opakowania.

Jack

posiada

wbudowany kabel USB.
.

3..3.
Jack

posiada dwie plom
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prawa strona

lewa strona

Gniazda kart inteligentnych
Jack

Jack

(PL)

Jack
Diody sygnalizacyjne (LED)
stan pracy
tryb bezpiecznej pracy, sygnalizacja

Czytnik e-

z dwoma wierszami po 16
PIN.

pokazywane
Klawiatura (pinpad)

Opis przycisku
Przycisk - C
Przycisk Clear
Przycisk OK
Przycisk @

Oznaczenie
C
CLR
OK
@

Funkcja
Kasowanie pojedynczego znaku lub wstecz w Menu

Zatwierdzenie wprowadzonych danych / wyboru
Nawigowanie w Menu

Na

4. Instalacja czytnika w komputerze
4.1.

komputera
czytnik eD

Po

cyberJack RFID komfort / standard (PL) do wolnego portu USB komputera.

czytnika, na

ekran i pojawi komunikat
awowych

z
RFID komfort / standard (PL) potrzebne
Podstawowe komponenty czytnika eD
stronie: https://www.ap-flyer.pl

dla systemu operacyjnego. Poza tym, instaluje
a eD
do aktualizacji oprogramowania
firmware.
komfort / standard

4.2. Instalacja oprogramowania czytnika w systemie Windows
Niniejszy czytnik kart jest wspierany przez wszystkie systemy operacyjne Microsoft Windows na komputery i serwery (32/64 bit)
wsparcia.

[Dalej >].

[Dalej >].
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Kolejny ekran
przycisk [Dalej >].

oprogramowania czytnika,

z

oraz

Na

administrator
[Dalej >].

. W celu

i. Nie ma
potrzeby jego zaznaczania,

[

D

].

komfort / standard (PL) jest teraz gotowy do pracy.
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4.3. Odinstalowanie oprogramowania czytnika w systemie Windows
Odinstaluj.

5. Funkcje czytnika
5.1. Menu
W obecnej wersji oprogramowania
W
do wyboru. W przypadku dodatkowych opcji, po menu

z

tylko dwa ekrany z
oprogramowania czytnika,
klawiszami

dodatkowe opcje

5.2.
SCT
wybieramy

Inne porady, z

pokazuj

Z tego folderu

Jack
Jack

(PL) do oporu (karta wejdzie
dzaju

(PL)

W przypa

Na tej

informacje na temat stanu pracy i
karty

a
Jack
(PL)
Internecie i w razie potrzeby, zaktualizuje odpowiednie komponenty
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Funkcje Czytnika
Funkcje

AP-FLYER

Ustawienia
producenta.

Przy
nasze czytniki kart chipowych nie

rozpoznane.

PC/SC.

centa
REINRE SCT 1999 - 2018,

5.3. Funkcja bezpiecznego wprowadzenia kodu PIN

podpisu elektronicznego wspie
dioda LED sygnalizuje istnienie
D
komfort / standard
niebieska dioda LED przy
karty bezstykowej.
wprowadzanego kodu.
13

Gdy rozpoczyna

bezpieczne wprowadzanie PIN przy

karty stykowej
wprowadzanie PIN przy

karty bezstykowej

czu

przez
cyfry PIN nie

6. Zasady
o to, aby
aby komputer

osoby nie

do czytnika kart. Czytnika

odpowiednie

ochrony (jak antywirus, zapora
by) nie

naruszone.
sygnalizowany przez diody LED.
PIN.

zasady
u

ognia.

konserwacja
elektronicznego czytnika kart cyberJack
nie
i nie

:
w zakurzonym lub brudnym miejscu.

elektroniczne.

kupili.

iska i
alne

7. Wsparcie

Serwis
emy z

Gwarancja
czenia

8. Referencje techniczne
8.1. Funkcje diod LED
Diody LED
Czytnik e-

RFID comfort (PL)

jest w

-LED. Dioda Duo-

,
zuje
do wsparcia.

Dioda Duo- LED

Znaczenie
Tryb bezpiecznego wprowadzania PIN przy
kwalifikowanym podpisie elektronicznym
z bezstykowymi kartami podpisu;
Tryb bezpiecznego wprowadzania PIN przy
kwalifikowanym podpisie elektronicznym ze stykowymi
kartami podpisu;
Czytnik e-

i niebieskiej diodzie Duo-

na niebiesko
USB.
sekundach.
wsparcia.
Interfejs aktywowany jest do stykowej karty chipowej (stan pracy).
Miga na zielono
Interfejs aktywowany jest do bezstykowej karty chipowej (stan
pracy).
Miga na niebiesko

z
-

interfejs.

8.2.
Stykowy interfejs karty chipowej
Czytnik kart inteligentnych eD

komfort / standard (PL) tworzy
RFID komfort / standard
elektrycznie z
15

kontaktami mikroprocesora umieszcz
D

komfort / stabdard
-wire, 3-wire

i I2C(synchroniczne).
Bezstykowy interfejs karty chipowej
Czytnik kart inteligentnych eD

komfort / standard

y typu TYP A i TYP
-2, ISO/IEC 14443-3 i ISO/IEC

14443-4.
Bezpieczne wprowadzanie PIN dla QES
Bezpieczne wprowadzanie PIN dla podpisu kwalifikowanego (QES) przeprowadzane
czytnik.

8.3. Funkcje
2. Bezpieczne wprowadzenie PIN dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego
jest z
zapewniania
kod PIN nie zostanie zapisany w czytniku kart chipowych,
restrykcyjnym testom
iku eD
komfort / standard (PL).

i

W calu

Czytnik ekomfort / standard
siebie. Odbierane przez komputer polecenia przekazywane
przetworzeniu polecenia czytnik przyjmuje nowe polecenia.
Kernel / aplikacja / certyfikat). Przed wgraniem
Czytnik zaakceptuje
,
azowo przed wprowadzeniem

samo
pochodzenia
elektronicznie podpisane przez producenta podpisem zgodnym z algorytmem RSA
elektronicznie podpisany przez producenta. Aktualizacja czytnika eD

komfort / standard (PL) do starszej wersji nie

Przerwanie komunikacji
D

komfort / standard (PL)
-LED (zielona dla
kart stykowych, niebieska dla bezstykowych). Przy bezpiecznym wprowadzaniu kodu PIN czytnik przyjmuje wszystkie informacje
Przerwanie komunik
kodu PIN).
komputerem zostanie rozpoznany tryb bezpiecznego wprowadzania kodu PIN i zostanie uruchomiona
przypadku
-LED. Opuszczenie procedury jest
jedyne

procedury komunikacji z
tym
synchronicznie z

Czyszczenie
kodu PIN w trybie
bezpiecznego wprowadzania kodu
komunikacji z
owe
kodu PIN.
komfort / standard
kodu PIN

i danych kodu PIN czytnik eD
.

dane nie

te
nie

Nowa inicjalizacja
jest tu kilka
przy starcie czytnika ekontrolera.
zatrzymany,

komfort / standard (PL), po

komfort / standard (PL).
dla stosu
i kilka
systemu.
czytnika kart do komputera, po restarcie
, z powodu

reset kontrolera. Po resecie czytnik kart zostanie
. Przy
io

oraz niebieska dioda Duo-LED

Secure Messaging
-

jest uzgadniany
informacji.
Czytnik eD

komfort / standard
kodu

VERIFY
CHANGE REFERENCE DATA
DISABLE VERIFICAT1ON REQUIREMENT
ENABLE VERIFICATION REQUIREMENT
RESET RETRY COUNTER
Wszystkie inne polecenia
do karty

przez czytnik kart.

Odblokowane procedury szyfrowania
Jako
zatem wymaganej przez TR-03119 klasie K3 zgodnie z
Uwierzytelnianie na terminalu
o chipa
w module bezpiecze
Jednostka mikroprocesora (MPU)
W celu zagwarantowania wysokiego poziomu
a
czytniku ekomfort / standard (PL) zaimplementowano
MPU
czytnik kart
producenta.

dla

Oznacza to,
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