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Looking for the National ID Card + Fingerprint Combo-SDK?
ไอที เวิรคส คือผูนําในการประยุกตเทคโนโลยีไบโอเมตริคส
มาใชงานในแอพพลิเคชั่นตางๆอยางแพรหลาย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการนําเทคโนโลยีการคนหาลายนิ้วมือมาใช
รวมกับขอมูลบุคคลในบัตรประชาชน เราไดพฒ
ั นา IT
WORKS National ID Card SDK™ ขึ้น เพื่อใหผูใชงาน
สามารถเลือกนําขอมูลทีต
่ องการจากบัตรประชาชนมากรอก
ใสแอพพลิเคชัน
่ เดิมที่มีอยูแลวไดโดยไมตองทําการแกไข
โปรแกรม และดวยความสามารถในการคนหาลายนิ้วมือของ
ID WORKS Integrator™ 2.0 ผูใชงานสามารถจับคูขอมูล
ในบัตรประชาชนเขากับลายนิ้วมือของผูถือบัตรได เพื่อใช
ลายนิ้วมือยืนยันความเปนเจาของบัตรในภายหลัง หรือเพื่อใช
ลายนิ้วมือแทนการรูดบัตรเพื่อกรอกขอมูลในบัตรประชาชน
ไดโดยสะดวก

IT WORKS National ID Card SDK
National ID Card SDK with ID WORKS Integrator 2.0

Market Opportunities
สําหรับผูใ ชงานทั่วไป คุณจําไดไหมวาในเดือนหนึ่ง ๆ คุณ
ตองเขียนขอมูลสวนตัวเชน ชือ
่ นามสกุล และที่อยู ของคุณ
เองทั้งหมดกีค
่ รั้ง? หนึ่งในกระบวนการนาเบื่อที่คุณตองเจอ
อยูเสมอในชีวิตประจําวัน ก็คือขั้นตอนการกรอกแบบฟอรม
ขอมูลสวนตัวของคุณ ซึ่งคุณจะตองทําอยูเสมอในการทํา
ธุรกรรมตางๆ ตัง้ แตการติดตอธุรกิจ การลงทะเบียนชมงาน
นิทรรศการ การเปดบัญชีธนาคาร การสงบัตรชิงรางวัล หรือ
แมแตการลงชือ
่ แลกบัตรเขาอาคารสํานักงานตาง ๆ สําหรับ
บางคนการกรอกขอมูลสวนตัวเหลานี้ตองทําครั้งแลวครั้งเลา
จนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักดูจะไมยาวเกิน
กวาที่จะจดจําได
สําหรับผูประกอบการ การเก็บขอมูลบุคคล เชน ชื่อ นามสกุล
ที่อยู หมายเลขบัตรประชาชน วันเกิด และขอมูลอื่น ๆ อาจ
เปนขั้นตอนที่สน
ิ้ เปลืองเวลาของพนักงานคียข
 อมูลเปนอยาง
มากที่จะตองเสียเวลาในการพิมพขอมูลเหลานี้เขาไปในระบบ
ตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลลูกคา ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
ระบบขอมูลคนไข ระบบสมาชิก ฯลฯ

“ จะดีไหม? ถาขอมูลสวนบุคคลเหลานีส
้ ามารถถูกอานจาก
บัตรประจําตัวประชาชนมาตรฐานไดโดยตรง และผูใช
สามารถเลือกนําขอมูลจากบัตรมากรอกใสแอพพลิเคชั่นที่มี
อยูแลวได เมื่อตองการใสขอมูลบุคคลใดๆเขาไปในระบบ ก็
เพียงแตรูดบัตรประชาชนของบุคคลนั้นๆ โดยไมตองเสียเวลา
ในการพิมพ”
“ จะดีไหม? ถาคุณสามารถกรอกขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา
ดวยการใชเพียงแคลายนิ้วมือของคุณ ”
สําหรับนักพัฒนา เมื่อพิจารณาถึงตลาดขนาดใหญและฐาน
ลูกคาที่อาจจะกําลังมองหาการอัพเกรดแอพพลิเคชั่นเดิม
ของตน การเพิ่มความสามารถในการแขงขันโดยการรวมเอา
ฟเจอรการเก็บขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนและ
เทคโนโลยีการคนหาบุคคลดวยลายนิ้วมือมาไวในแพคเกจ
แอพพลิเคชั่นของคุณเพื่อการใชงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพเปนโอกาสทางธุรกิจอันดีที่คุณไมควรมองขาม

Fingerprint
Scanner

ผูใชงานทัว่ ไปสามารถติดตั้ง National ID Card SDK™ เพื่อ
อานขอมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนและเลือกนําขอมูล
เฉพาะที่ตองการมากรอกใสแอพพลิเคชั่นเดิมที่มีอยูแ
 ลวได
ทันทีโดยไมตองทําการแกไขโปรแกรมเดิมแตอยางใด
นักพัฒนาสามารถใชชด
ุ พัฒนาในการอานขอมูลทีต
่ องการ
จากบัตรประจําตัวประชาชนไดโดยตรงเพื่อนําไปใชงานใน
แอพพลิเคชั่นของตน โดยอาจนําเทคโนโลยีการการคนหา
และยืนยันตัวบุคคลดวยลายนิว้ มือมาประยุกตใชรว มดวยไดใน
หลายๆกรณี เชน การจับคูขอมูลในบัตรประจําตัวประชาชน
เขากับลายนิ้วมือผูถือบัตร และใหใชงานทั้งสองอยางคูกัน
โดยใชลายนิ้วมือยืนยันความเปนเจาของบัตรทีถ
่ ูกตองกอน
การทําธุรกรรมตางๆเพื่อปองกันการใชบต
ั รประชาชนแทนกัน
หรืออาจใชแคลายนิ้วมือเพียงอยางเดียวในการกรอกขอมูล
สวนบุคคลในแอพพลิเคชั่นตางๆแทนการรูดบัตรหรือการ
พิมพขอมูลเพื่อความสะดวกของผูใชงาน

ID WORKS Integrator 2.0
ID-WORKS Integrator 2.0 เปนชุดพัฒนาทีจ
่ ะชวยจัดการ
กระบวนการทํางานที่เกี่ยวของกับการนําลายนิว้ มือมาใชงาน
ในแอพพลิเคชัน
่ ทั้งหมด ตั้งแตการควบคุมเครื่องอาน
ลายนิ้วมือ การดึงรูป การจัดเก็บและการคนหาขอมูล
ลายนิ้วมือ โดยรองรับการคนหาลายนิ้วมือแบบ Optimized
1:N ชุดพัฒนาจะมาพรอมกับอินเตอรเฟซ สําหรับการบันทึก
ขอมูลลายนิ้วมือเพื่อเก็บขอมูลดังกลาวไปยังฐานขอมูล
สําหรับแอพพลิเคชั่นของคุณ
เรามั่นใจวาการใชงาน National ID CARD SDK with IDWORKS Integrator 2.0 จะทําใหนักพัฒนาสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการอานขอมูลจากบัตรประชาชนและการ
คนหาขอมูลดวยลายนิ้วมือเขากับผลิตภัณฑของตนไดอยาง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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สวนประกอบของ National ID Card SDK with ID-WORKS Integrator 2.0 และการเชื่อมโยงเขากับแอพพลิเคชั่น
สวนประกอบและฟเจอรของ National ID Card SDK with ID-WORKS Integrator 2.0
1. National ID Card Enrollment เปนโปรแกรมที่ชวยในการสรางฐานขอมูลซึ่งเก็บขอมูลสวนบุคคลตางๆในบัตรประชาชนควบคูกับการเก็บลายนิ้วมือของ
ผูใชงานระบบ โดยผูดูแลระบบสามารถเก็บขอมูลบัตรประชาชนเพิ่มเขาไปในฐานขอมูลบุคคลไดดวยตัวเอง เมื่อตองการนําขอมูลไปใช ผูดูแลระบบสามารถ
กําหนดใหนําขอมูลในฐานขอมูลไปใชไดโดยใชระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือแทนการอานบัตรประชาชนได หรืออาจกําหนดใหใชงานบัตรประชาชนควบคูกับ
ลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวผูถือบัตรกอนมีการนําขอมูลไปใชก็ได
2. Application Designer เปนโปรแกรมที่ชวยในการจับคูขอมูลจากบัตรประชาชนเขากับขอมูลในฟอรมของแอพพลิเคชั่นตางๆโดยไมตองมีการแกไขโปรแกรม
เดิม ในการกําหนดขอมูลที่จะกรอกเขาสูแอพพลิเคชั่นเมื่อมีการอานบัตร ผูดูแลระบบเพียง drag-and-drop ขอมูลที่ตองการจากบัตรประชาชนลงบน
แอพพลิเคชั่นกอนการใชงานครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จากนั้นสามารถแจกจายใหทั้งองคกรใชงานเหมือนกันทั้งหมดได
3. Application Integrator เปนโปรแกรมสําหรับติดตั้งบนเครื่องที่มีการใชแอพพลิเคชั่นของผูใชงาน เมื่อมีการรูดบัตรประชาชนหรือมีการแตะลายนิ้วมือที่ไดรับ
การบันทึกไวใน National ID Card Enrollment โปรแกรมจะทําการกรอกขอมูลของบุคคลนั้น ๆ ลงไปยังแอพพลิเคชั่นของผูใชงานตามที่ไดออกแบบไวใน
Application Designer สําหรับในกรณีที่ยังไมเคยมีขอมูลในบัตรประชาชนหรือขอมูลลายนิ้วมือของผูใชงานอยูกอนในฐานขอมูล ผูดูแลระบบสามารถกําหนดให
โปรแกรมกรอกขอมูลในบัตรประชาชนลงบนแอพพลิเคชั่นโดยตรงไดโดยไมตองบันทึกไวใน National ID Card Enrollment กอน เพื่อความสะดวกสําหรับการ
ใชงานกับบุคคลที่เขามาใชระบบแบบชั่วคราว เชน ในกรณีของขอมูลบุคคลเขาออกอาคาร เปนตน
4. National ID Card SDK Library เปน library ชุดพัฒนาที่ไดรับการออกแบบมาสําหรับนักพัฒนาเพื่อการนําขอมูลจากบัตรประชาชนไปใชงานใน
แอพพลิเคชั่นของตนโดยไมผาน Application Designer/Integrator โดยชุดพัฒนาจะประกอบดวย DLL, Code Template เพื่อใชในการพัฒนา, ตัวอยางในการ
implement, ฐานขอมูลตัวอยาง และคูมืออธิบายการใชงาน
5. ID WORKS Integrator 2.0 SDK เปนชุดพัฒนาที่ใชควบคุมเครื่องอานลายนิ้วมือเพื่อดึงรูปและคนหาลายนิ้วมือแบบ Optimized 1:N ดวยการแตะนิ้วมือ
เพียงครั้งเดียวโดยไมจําเปนตองใชรวมกับรหัสใดๆ โดยมีความเร็วในการคนหามากกวา 5,000 ลายนิ้วมือ/วินาที (P4, 2.8 GHz) จากฐานขอมูลขนาดใหญและ
สามารถคนหาลายนิ้วมือไดอยางถูกตองจากการแตะนิ้วเปนมุมไดตลอด 360º โดยมีคาความผิดพลาดจากขอมูลทดสอบ FAR (False Acceptance Rate) นอย
กวา 0.001% และมีคา FRR (False Rejection Rate) นอยกวา 0.01%
6. Dual Readers : National ID Card Reader with U.are.U®4000 คือชุดเครื่องอานบัตรประชาชนและเครื่องอานลายนิ้วมือ ที่ทํางานบน PC สําหรับการ
ใชงานกับ National ID Card SDK with ID WORKS Integrator 2.0 โดยผูใชงานสามารถเลือกใชงานลายนิ้วมือแทนการใชบัตรประชาชนเพื่อความสะดวกใน
การใชงาน หรืออาจเลือกใชบัตรประชาชนแทนลายนิ้วมือในกรณีที่ลายนิ้วมือของผูใชงานมีปญหา นอกจากนี้ ผูใชงานอาจกําหนดใหใชทั้งสองอยางคูกันเพื่อ
ปองกันการใชบัตรประชาชนแทนกันก็ได

การเชื่อมโยง National ID Card SDK with ID-WORKS Integrator 2.0 เขากับแอพพลิเคชั่นของคุณ
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ประโยชนที่คุณจะไดรับ
ตลาดขนาดใหญ – ฐานลูกคาใหมขนาดใหญและฐานลูกคาปจจุบันของ
คุณที่ตองการอัพเกรดโปรแกรมเพือ
่ นําขอมูลจากบัตรประชาชนและ
เทคโนโลยีลายนิว้ มือมาใชรว มกับแอพพลิเคชั่นเดิม
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ – การเชื่อมโยง National ID Card SDK with ID
WORKS Integrator 2.0 เขากับซอฟทแวรเดิมอยางสมบูรณแบบเปนวิธก
ี ารที่
งายที่สุดในการสรางมูลคาเพิ่มใหกบ
ั ผลิตภัณฑของคุณดวยตนทุนที่ต่ํามาก

• แทนบัตรประจําตัวผูปวยเมือ
่ ลืมบัตร
• แสดงสิทธิการเบิกจายยา/เวชภัณฑ

ROI สูง – National ID Card SDK with ID WORKS Integrator 2.0 ถูก
ออกแบบมาใหเชือ
่ มโยงกับซอฟทแวรของคุณใหพรอมทําตลาดเปน
ผลิตภัณฑใหมภายใตแบรนดของคุณภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห

การศึกษา

• การลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
• การเช็คชือ
่ ผูเ ขาเรียน
• แสดงตัวของผูป
 กครองเพือ
่ รับนักเรียน

ติดตั้งและดูแลรักษางาย – การติดตั้งระบบที่เชือ
่ มโยงแลวจะใชเพียง
Installer ของซอฟทแวรรวมกับเครื่องอานบัตรประชาชนและเครื่องอาน
ลายนิว้ มือ จึงแทบจะไมไดเพิม
่ ภาระในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ

การสงเสริมการขาย/
การตลาด

• Loyalty programs
• แทนบัตรสมาชิก
• การลงทะเบียนผูเ ขาชมงาน Exhibition

ความมั่นใจ – เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในการ
เลือกผลิตภัณฑจาก IT WORKS คุณจะมั่นใจไดวาไดเลือกระบบที่เหมาะสม
ที่สุดในการใชงานและผานการทดสอบแลว มาทํางานรวมกับผลิตภัณฑของ
คุณ เพื่อที่คุณจะสามารถใชเวลาอันมีคาในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ของคุณใหดีขึ้นไปอีกโดยปลอยใหการพัฒนาเทคโนโลยีไบโอเมตริคสที่ดี
และทันสมัยที่สุดเปนหนาที่ของเรา

การบริการดานสุขภาพ

ธุรกิจบันเทิง

• การตรวจสอบอายุของนักเที่ยว
• แทนบัตรชมการแสดง
• การตรวจสอบอายุกอ
 นซือ
้ สุราหรือบุหรี่
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