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Looking for a Fingerprint Identification SDK?
ไอที เวิรคส คือผูนําในการนําเทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาสู
การพัฒนาและประยุกตใชอยางแพรหลายในแอพพลิเคชั่น
ตางๆ เพื่อผลักดันการนําเทคโนโลยีการตรวจสอบลายนิ้วมือ
มาประยุกตใชในวงกวาง เราไดพัฒนา ID-WORKS
Integrator ขึ้นใหคุณพัฒนาแอพพลิเคชั่นดวยเทคโนโลยีนี้
ไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Create New Value

Market Opportunities
ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอยางที่ไมเคยมีมากอนของ
ธุรกิจซอฟทแวรในประเทศไทย หลายๆบริษท
ั ไดเริ่มขยาย
สายงานธุรกิจของตนโดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีใหมๆ
และรุกทําตลาดผานสื่อตางๆ สิ่งที่เปนอันตรายทีส
่ ุดซึ่งอาจ
ทําใหธุรกิจซอฟทแวรของคุณตองตกอยูในสภาวะความเสี่ยง
กลับไมใชสภาพการแขงขันทีส
่ ูงขึ้นแตคือการที่เจาของ
ผลิตภัณฑไมลงมือทําอะไรเลยเพื่อกาวใหทน
ั เทคโนโลยี
ใหมๆ ทีจ
่ ะมาถึงในอีกเพียง 2 ปขางหนานี้
สําหรับตลาดแอพพลิเคชั่นซึ่งเกี่ยวของกับระบบความ
ปลอดภัยและการยืนยันตัวบุคคล หากคุณพิจารณาถึงความ
ยุงยากและไมรด
ั กุมในการจัดการรหัสผาน(Password) และ
บัตรตางๆ (ID/Member Card) ตลอดจนคาใชจายที่
เกี่ยวของ ตั้งแตการออกรหัส/บัตรใหม ปญหาการลืมรหัส/
บัตรและใชรหัส/บัตรแทนกัน เมื่อมองทั้งในแงของความ
ปลอดภัย คาใชจายและความสะดวกสบายแลว คุณ (และ
ลูกคาของคุณ) อาจรูสึกวาเทคโนโลยีไบโอเมตริคสไดถูก
ออกแบบมาเพื่อการแกปญหาตางๆเหลานี้โดยเฉพาะ
การใชลายนิว้ มือในการยืนยันตัวบุคคลไดรับการยอมรับและ
เชื่อถือมายาวนานโดยเปนที่รูจก
ั และใชงานอยูอ
 ยางกวาง
ขวางในกระบวนการทางกฎหมายและถือเปนเทคโนโลยีทค
ี่ ง
ความเปนสวนตัว เนื่องจากลายนิ้วมือไมสามารถอานจาก
ระยะไกลไดโดยทีค
่ ุณไมยินยอม แตจะถูกอานเมื่อแตะนิ้วลง
บนเครื่องอานลายนิ้วมือเทานั้น
ในปจจุบันเครื่องอานลายนิ้วมือมีขนาดเล็กและใชงานได
อยางงายดาย เพียงแตคุณแตะนิ้วที่เครื่องอานลายนิ้วมือ
เครื่องก็จะอานลายนิ้วมือของคุณทันที ลายนิว้ มือจึงสามารถ
นําไปใชในแอพพลิเคชั่นตางๆไดหลากหลายประเภทซึ่งจะ
ชวยในการยืนยันตัวบุคคลไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว
“ลายนิ้วมือของคุณใหขอมูลเพียงพอในการคนหาและยืนยัน
ตนกับระบบใดๆก็ตาม คุณจึงไมจําเปนตองใช ID, PIN หรือ
บัตรสมารทการด ลืม password? ลืมกุญแจ? ทําบัตรหาย?
ไมมีปญหาสําหรับระบบลายนิว้ มือ นิ้วมือของคุณอยูกับตัว
ตลอดเวลาหมดปญหาการลืมหรือทําบัตรหายอีกตอไป”
เมื่อพิจารณาถึงตลาดขนาดใหญ ตลาดใหมๆ และฐานลูกคา
เดิมที่อาจจะกําลังมองหาการอัพเกรดแอพพลิเคชั่นเดิมของ
คุณ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันโดยการรวมเอา
เทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาไวในแพคเกจเดียวกันกับ
แอพพลิเคชั่นของคุณเพื่อการใชงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพเปนโอกาสทางธุรกิจอันดีที่คุณไมควรมองขาม

นักพัฒนาสามารถนําเทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาประยุกตใช
กับแอพพลิเคชัน
่ ตางๆของตนไดในหลายๆกรณี เชน การใช
ลายนิ้วมือแทนรหัสผาน การใชลายนิ้วมือแทนบัตรพนักงาน
บัตรคนไข บัตรนักเรียน บัตรหองสมุดและบัตรอื่นๆ เพื่อความ
สะดวกถูกตองในการยืนยันตัวบุคคลและความประหยัดจาก
การที่ไมตองจัดทําบัตร มีแอพพลิเคชั่นอีกหลายประเภทที่
สามารถนําเทคโนโลยีไบโอเมตริคสมาใชงานไดอยาง
เหมาะสม ยกตัวอยางเชน










Time & Attendance Applications
Healthcare Applications
Membership Management Application
Childcare Security Applications
Point of Sale Applications
Library Management Systems
Secure Data Storage Card/Smart Card Applications
Physical/Logical Access Control Applications
Internet/Financial Transaction Authentication

Our Tools. Your Solutions.
ID-WORKS Integrator เปนชุดพัฒนาอันชาญฉลาดที่จะ
ชวยจัดการกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับการนําลายนิ้วมือ
มาใชในแอพพลิเคชั่นทั้งหมด ตั้งแตการควบคุมเครื่องอาน
ลายนิ้วมือ การดึงรูป และการจัดเก็บขอมูลลายนิ้วมือ
ID-WORKS Integrator แตกตางจากชุด SDK ของผูผลิต
เครื่องอานลายนิ้วมือยี่หอตางๆ โดยสามารถทํางานรวมกับ
เครื่องอานลายนิ้วมือจากทุกผูผ
 ลิต และรองรับการคนหา
ลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N (Identification) นอกจากนี้
ผูพัฒนายังสามารถใช ID-WORKS Integrator ในการ
อินทิเกรตเทคโนโลยีลายนิ้วมือเขากับผลิตภัณฑของตนได
อยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย ID-WORKS
Integrator จะมาพรอมกับอินเตอรเฟซ สําหรับการบันทึก/
แกไขขอมูลลายนิ้วมือเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวไปยังฐานขอมูล
ของคุณ
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สวนประกอบของ ID-WORKS Integrator และการเชื่อมโยงเขากับแอพพลิเคชั่นของคุณ
สวนประกอบและฟเจอรของ ID-WORKS Integrator
1.

ID-WORKS Integrator SDK Library ที่ใชในการพัฒนา ซึ่งแบงเปน 2 แบบ คือ DLLs version และ ActiveX version โดย SDK ทั้ง
สองแบบประกอบดวย 2 โมดูลหลัก ดังนี้
a.

ID-WORKS Identification Module เปนโมดูลที่ใชควบคุมเครื่องอานลายนิ้วมือเพื่อดึงรูปและคนหาลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N จาก
ฐานขอมูลขนาดใหญดวยการแตะนิ้วมือเพียงครั้งเดียวโดยไมจําเปนตองใชรวมกับรหัสใดๆ ID-WORKS Integrator มีความเร็วในการคนหา
มากกวา 3,000 ลายนิ้วมือ/วินาที (P4, 3.0 GHz) อีกทั้งสามารถคนหาลายนิ้วมือไดอยางถูกตองจากการแตะนิ้วเปนมุมไดตลอด 360º โดยมีคาความ
ผิดพลาดจากขอมูลทดสอบ FAR (False Acceptance Rate) นอยกวา 0.001% และมีคา FRR (False Rejection Rate) นอยกวา 0.01%

b.

ID-WORKS Fingerprint Enrollment Module เปนโมดูลที่ใชสําหรับเพิ่มขอมูลลายนิ้วมือ ซึ่งมีรูปแบบขอมูลมาตรฐานเพื่อใหผูพัฒนาสามารถ
จัดเก็บขอมูลลงในฐานขอมูลของตัวเองได ผูใชงานแตละคนสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือไดสูงสุดถึง 10 นิ้วตอคนในกรณีที่ตองการ และสามารถกําหนด
สิทธิ์การใชงานในแตละนิ้วเปนอิสระตอกัน เชนการยกเลิกการใชงานลายนิ้วมือที่เก็บไวชั่วคราวโดยไมตองลบลายนิ้วมือออกจากระบบ

2.

คูมืออธิบายการใชงานและ ฟงกชั่นตาง ๆ ของ Library พรอมตัวอยาง Source Code ในการใชงาน Library โดยมีทั้ง Visual
Basic, Visual C++, Delphi, C++ Builder และ .NET สวนภาษานอกเหนือจากที่มีในตัวอยาง หากสามารถใชงาน DLLs หรือ ActiveX ได
ทานสามารถเรียกใชงาน Library โดยการ Implement สวนที่ติดตอกับ Library เองได

3.

U.are.U®4000B คือเครื่องอานลายนิ้วมือจาก DigitalPersona ที่ทํางานบน PC เมื่อผูใชงานแตะนิ้วของตนบนชองหนาตางเรืองแสง
เครื่องจะจับภาพลายนิ้วมืออยางรวดเร็วแลวเขารหัสขอมูลกอนที่จะสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรทางพอรท USB

การเชื่อมโยง ID-WORKS Integrator เขากับแอพพลิเคชั่นของคุณ

ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ
ปลอดภัย - เนื่องจากระบบใชลายนิ้วมือในการทํางาน ID-WORKS
จึงสามารถตัดปญหาการลืมและใชรหัส/บัตร แทนกันได 100%
งายและสะดวก – ไมมีความยุงยากซับซอนในการใชงาน ระบบ
สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว โดยการใชเพียงปลายนิ้วสัมผัสครั้ง
เดียวโดยไมจําเปนตองใชรวมกับรหัส/บัตรใดๆ
ถูกตองแมนยํา – เปนเรื่องสําคัญมากที่เราจะตองไมยืนยันบุคคล
หนึ่งผิดวาเปนอีกคนหนึ่ง ในการพัฒนา ID-WORKS Integrator ให
ใชกับเครื่องอานลายนิ้วมือใดๆก็ได วิศวกรของ ไอที เวิรคส ไดใชวิธี
ที่เหมาะสมและเทคนิคพิเศษตางๆที่สามารถทําใหไดคา FAR ที่ต่ํา
มากจนกลาวไดวาแทบจะไมมีการยืนยันตัวบุคคลผิดเกิดขึ้นไดไมวา
กรณีใดๆ และเพื่อใหไดความถูกตองสูงสุดคา FRR ที่ต่ํามากๆก็ได
ถูกนํามาพิจารณาดวยเชนกัน
รวดเร็ว - ID-WORKS Integrator สามารถคนหาลายนิ้วมือแบบ
Optimized 1:N จากฐานขอมูลขนาดใหญดวยการแตะนิ้วมือเพียง
ครั้งเดียวไดอยางรวดเร็วโดยใชเทคโนโลยี Fingerprint
Identification ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ไอที เวิรคส
คาใชจายต่า
ํ - ไมตองทําบัตร ไมมีคาใชจายจากบัตรหายหรือ
ชํารุด ไมตองใชวัสดุสิ้นเปลือง เชน บัตรพลาสติกและหมึกพิมพ
ซอฟทแวรทั้งหมดทํางานบนเครือขาย PC ผูใชงานจึงสามารถดูแล
รักษาหาอะไหลซอมบํารุงไดโดยสะดวก

ประโยชนที่คุณจะไดรับ
ตลาดขนาดใหญ – ฐานลูกคาใหมขนาดใหญและฐานลูกคาปจจุบัน
ของคุณที่ตองการอัพเกรดโปรแกรมเพื่อนําเทคโนโลยีลายนิ้วมือมาใช
รวมกับแอพพลิเคชั่นเดิม
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ – การเชื่อมโยง ID-WORKS Integrator
เขากับซอฟทแวรเดิมอยางสมบูรณเปนวิธีการที่งายที่สุดในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของคุณดวยตนทุนที่ต่ํามาก
ROI สูง – ID-WORKS Integrator ถูกออกแบบมาใหเชื่อมโยงกับ
ซอฟทแวรของคุณไดอยางสมบูรณใหพรอมทําตลาดเปนผลิตภัณฑใหม
ภายใตแบรนดของคุณภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห
ติดตั้งและดูแลรักษางาย – การติดตั้งระบบที่เชื่อมโยงแลวจะใช
Installer ของซอฟทแวรรวมกับเครื่องอานลายนิ้วมือแบบ USB ที่ทํางาน
บน PC จึงแทบจะไมไดเพิ่มภาระในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบเดิม
ของคุณ
ความมั่นใจ – เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใน
การเลือกผลิตภัณฑ ID-WORKS Integrator คุณจะมั่นใจไดวาไดเลือก
ระบบที่เหมาะสมที่สุดในการใชงานและผานการทดสอบแลว มาทํางาน
รวมกับผลิตภัณฑของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใชเวลาอันมีคาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการของคุณใหดีขึ้นไปอีกโดยปลอยใหการ
พัฒนาเทคโนโลยีไบโอเมตริคสที่ดีและทันสมัยที่สุดเปนหนาที่ของเรา
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