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CZYTNIK DOKUMENTÓW
DO ZAMONTOWANIA
W BLACIE BIURKA LUB STOLE OPERATORA
REGULA seria 70X8

 pełnostronicowy czytnik dokumentów nie zawierający wewnątrz części ruchomych;
 automatyczny odczyt informacji tekstowych (OCR), odczyt strefy MRZ, odczyt strefy
VIS, odczytywanie barkodów;
 automatyczna weryfikacja autentyczności oraz ważności dokumentu na podstawie
danych zawartych w dokumencie poprzez analizę tekstową, graficzną w różnych
zakresach fal świetlnych;
 kompatybilność w systemie „ODPRAWA SG”;
 czytnik o identycznych możliwościach jak modele serii 70x4 (7024, 7024M itp.);
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Tego rodzaju czytnik jest przeznaczony do zamontowania w blacie lub stole operatora. Może być również
wykorzystywany w automatycznych systemach weryfikacyjnych np. kioski, e-gates itp. Posiada metalową
obudowę z plastikowym frontem, którą wpuszcza się w otwór w blacie (spełnia wymagania IP41)..
Urządzenie podłączane jest do komputera za pomocą kabla USB. Bez części ruchomych. Trwały, wygodny i
łatwy w obsłudze.
Urządzenie umożliwia kontrolę i zapis obrazów dokumentów w świetle białym, podczerwonym,
ultrafioletowym i koaksjalnym. Model może być wyposażony w czytnik RFID. Urządzenie jest obsługiwane
poprzez software development kit (SDK) dla łatwej integracji w systemach użytkownika końcowego.

RODZAJE URZĄDZENIA ZE WZGLĘDU NA OPCJE:
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Chip RFID

Czytnik optyczny:
 obszar skanowania – 85x125 mm, pełnostronicowy
 sensor wideo:
 typ: CMOS
 głębia kolorów: RGB
 zobrazowanie – 24 bity
 Kamera 3,1 MPix:
- rozdzielczość – 400 ppi
- rozmiar obrazu – 2048x1536 pikseli
 Kamera 5 MPix:
- rozdzielczość – 500 ppi
- rozmiar obrazu 2592x1944 piksele
Czytnik RFID wykorzystywany w modelach 7028M:
 wspierane standardy – ISO 14443: type A i B
 szybkość wymiany danych – 106, 212, 424, 848 Kbps
 odczyt tagów RFID niezależnie od ich położenia w dokumencie
 system bezkolizyjny – odczyt tagów RFID w zgodności z MRZ

Podstawowe dane techniczne:







wymiary: (DxSxW)
 dla 7008 – 138 x 202 x 211 mm;
 dla 7028 – 196 x 202 x 211 mm;
waga:
 dla 7008 – 1,6 kg;
 dla 7028 – 1,8 kg;
zasilanie z portu USB – 5V
moc: 1,5 W
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CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA:

Rozpoznawanie typu dokumentu

Skanowanie

POBIERANIE DANYCH Z DOKUMENTU:
Rozpoznawanie formatu:
 ID-1 (karta identyfikacyjna);
 ID-2 (paszport, wiza);
 ID-3 (paszport);

lub innych do rozmiaru 85x125 mm;
 document detection sensor;
 automatyczne skanowanie po detekcji dokumentu;
 eliminacja niepożądanych błysków z laminatu i
hologramów dla światła białego i IR;
 kompensacja zewnętrznego światła podczas zapisu
zdjęć w świetle UV (Smart UV);
 automatyczna
regulacja
intensywności
dla
poszczególnych typów dokumentów;
 wyszukiwanie i przycinanie zrobionego zdjęcia
dokumentu w celu eliminacji niepotrzebnych
obszarów;
MRZ:

Wspierane formaty MRZ

Cechy:

Odczyt barkodów



w ścisłości MRZ w zestawieniu z ICAO 9303:
 44x2;
 30x3;
 36x2;
 w ścisłości MRZ w zestawieniu z ICAO 18013:
 30x1;
 wsparcie danych struktury MRZ wykorzystywanych
w poszczególnych krajach;
 wyszukiwanie MRZ wzdłuż całości dokumentu;
 rozpoznawanie MRZ w świetle białym I
podczerwonym (IR);
 sprawdzenie cyfry kontrolnej i struktury dokumentu
w zgodności z wymaganiami ICAO9303 a BSI TR03105 Part 5.1;
 ocena jakości MRZ w zgodności ze standardami
ICAO 9303, ISO 7501, 1831,1073-2;
BARKODY:
2D: PDF-417, QR-Code, Datamatrix, Aztec;
1D: Codabar, Code 128, Code 39 (+rozszerzony), Code
93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), STF
(industrial), Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5 (Airline), UPCA, UPC-E;

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE TYPU DOKUMENTU:
Kraj→Typ→Seria
 odczyt zaimplementowanych wzorców dokumentów
z bazy danych SDK zawierającej następujące
informacje:
- umiejscowienie pól zawierających informacje
tekstowe i graficzne;
- dostęp do barkodów i cech zabezpieczeń;
- weryfikacja autentyczności i jej parametrów;
- dostęp do dodatkowych stron dokumentu;
- odsyłacz do zdjęć z bazy danych FDS (Frontline
Document System) «Paszporty», «Dokumenty
pojazdów», «FDS»;

Kolejność rozpoznawania typu dokumentu
Cechy:
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- obróbka odczytanych dokumentów w zgodności z
próbkami, włączając w to obrót dokumentu i próbki;
OBRÓBKA PÓL GRAFICZNYCH:






Typ pól graficznych:

Cechy:





fotografia posiadacza dokumentu;
podpis;
barkody;
odciski palców itp.
przycinanie i wyświetlanie pól graficznych jako
odseparowanych obrazów od reszty dokumentu w
zgodności z wzorcem badanego dokumentu;
automatyczne wyszukiwanie twarzy w obrazie
dokumentu i przycinanie portretu posiadacza
dokumentu nawet jeśli typ dokumentu nie został
rozpoznany;
automatyczny obrót dokumentu dokonywany na
podstawie osadzenia zdjęcia i jego ewentualnego
pochylenia;

STREFA WIZUALNA I OCR:










Rozpoznawanie czcionek:

Cechy:




Central European i Eastern European Latin (1250);
Cyrylica (1251);
Western European Latin (1252);
Grecka (1253);
Turecka (1254);
Bałtycka (1257);
inne czcionki wszelkich rozmiarów;
wsparcie słownika (imię, nazwisko, adres, kraj itp.);
automatyczny podział tekstu w odseparowanych
polach;
rozpoznawanie dat w złożonych formatach;
rozpoznawanie czcionek różnych charakterów w
jednej linii;

RFID SDK:





















Wsparcie chipu RFID

Tryb dostępu danych:

Uwierzytelnianie:

Wspierane aplikacje:

Certyfikaty:

Cechy:
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ISO/IEC 1443-2 (typ A i B);
ISO/IEC 1443-3 (MIFARE® Classic Protocol);
ISO/IEC 1443-4 ;
Direct;
BAC;
EAC;
PACE;
aktywne (AA);
pasywne (PA);
chip (CA v1, CA v2);
terminal (TA v1, TA v2);
ePassport (DG1-DG16);
eID (DG1-DG21);
eSign;
eDL (DG1-DG14);
local storage;
odbiór certyfikatów online przez interface programu;
Master List, wsparcie CRL;
odczyt chipów RFID z rozszerzonym wsparciem;
odczyt chipów RFID w zgodności z ICAO LDS 1,7,
PKI 1.1
certyfikacja BSI TR-03105 Part 5.1, BSI TR-03105
Part 5.2;

Korporacja
Wschód
Spółka z o.o.

Ulotka – Regula 70X8

ANALIZA I PORÓWNYWANIE DANYCH TEKSTOWYCH:







Obszary dokumenty wykorzystywane do weryfikacji
krzyżowej danych:

Weryfikacja:

Poprawa formatu
użytkownika:

i

miar

zapisanych








przez

Cechy:




MRZ;
VIZ;
chip RFID;
barkody;
ważności wszystkich dat;
autentyczności imienia i nazwiska w zgodności z
listą wordstops;
zero numbers wzorca dokumentu;
data;
waga;
wzrost itp.
kompletne lub częściowe porównywanie pól;
integracja danych odebranych z kilku stron
dokumentu;
wyliczanie pól (wiek itp.)
transliteracja znaków Latin w zgodności z ICAO
9303 dla porównania z MRZ;

WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI:


Praca z każdym dokumentem:




Praca z dokumentami po rozpoznaniu jego typu:













Cechy:



sprawdzanie luminescencji (UV Dull Paper):
- formy;
- obszaru MRZ;
- obszaru zdjęcia;
weryfikacja kontrastu druku MRZ w ścisłości z Doc
9303 ICAO (IR B900 ink)
sprawdzenie wzoru obrazu w świetle białym, IR i
UV;
sprawdzanie luminescencji włókien (wybranego
koloru) w świetle UV;
detekcja fałszywej luminescencji;
sprawdzanie fotografii metodą: wydrukowany albo
wstawiony (wg. typu osadzenia fotografii);
sprawdzenie widzialności IR:
- elementów formy;
- danych tekstowych;
- fotografii;
detekcja hologramów/kinegramów (OVD), OVI;
odczyt
luminescencji
tekstu
i
porównaniedanychoczytanych poprzez MRZ i BIZ
(OCR Security Text);
wizualizacja IPI (Invisible Personal Information);
sprawdzanie ochrony retrorefleksyjnej;
sprawdzanie formatu barkodów;
tryb pracy jest regulowany dla dokumentu z różnymi
stopniami zużycia i zniszczenia;
wybór trybu kontroli zależy od parametrów
bezpieczeństwa
zastosowanych
w
danym
dokumencie;

DODATKOWE FUNKCJE SDK:





Formaty zdjęć:
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BMP;
JPEG
JPEG2000;
TIFF;
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PNG;
Inne dostępne na specjalne zamówienie;
moduły porównywawcze:
- zdjęcia odcisków palców z RFID i
zewnętrznego skanera odcisków;
- obraz twarzy z strony personalizacyjnej
paszportu, chipu RFID oraz na żywo;
 Baza Danych (Frontline Document System)
«Paszporty», «Dokumenty pojazdów», «FDS»;
 dodawanie nowych algorytmów i funkcji;
 dodawanie nowych wzorów dokumentów do bazy
danych SDK;
Windows 7 (x86 & x64), Windows 8 (x86 & x64),
Windows XP (SP3), Windows 10;
Certyfikowane Microsoft;

Operacyjność (wyposażenie dodatkowe):

Uaktualnienia oprogramowania:

System operacyjny
Sterowniki:

AKTUALIZACJE:
SDK:

średnio dwa razy w roku

Baza danych dokumentów:

miesięcznie

ODCZYT DANYCH DOKUMENTU:
ODCZYT INFORMACJI TEKSTOWYCH:
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ODCZYT INFORMACJI GRAFICZNYCH:

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ W ŚWIETLE BIAŁYM:
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KONTROLA ZABEZPIECZEŃ W ŚWIETLE PODCZERWONYM:

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ W ŚWIETLE ULTRAFIOLETOWYM:
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KONTROLA ZABEZPIECZEŃ W RÓŻNYCH ŚWIATŁACH:

KONTROLA WSTAWIENIA FOTOGRAFII:
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KONTROLA TZW. STREF BLANK STRONY DOKUMENTU:

KONTROLA STRONY PERSONALIZACYJNEJ DOKUMENTU:
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WERYFIKACJA STRONY PERSONALIZACYJNEJ DOKUMENTU:

WERYFIKACJA KRZYŻOWA DANYCH TEKSTOWYCH OTRZYMANYCH Z : MRZ, VIZ, BARCODE,
RFID-CHIP:
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WERYFIKACJA RÓŻNYCH DANYCH:

Wyłączny dystrybutor i przedstawiciel w Polsce:
Korporacja WSCHÓD Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel./fax (22) 613-33-80; tel. (22) 613-38-92;
e-mail: handel@korporacjawschod.pl
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