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D-Station
Biometrisk evolusjon
Suprema D-Station representerer et stort sprang innen biometrisk teknologi. Den perfekte fusjon  mellom 
gjenkjenning av ansikter og dobbel fingeravtrykk teknologi basert på en sofistikert  algoritme for biometrisk  
fusjon leverer en utrolig presisjon og hastighet som ingen andre biometriske  terminaler noen gang har oppnådd.  
Den kraftige trippel CPU motoren sikrer sømløs betjening av et stort antall innovative funksjoner, og den
ultrabrede LCD berøringsskjermen med intuitivt brukergrensesnitt gjør det eksepsjonelt enkelt å betjene 
D-Station både for systemadministratorer og daglige brukere. D-Station er ikke bare markedets beste 
biometriske terminal, den representerer en helt ny generasjon innen biometrisk sikkerhet.

Multi-Biometrisk Fusjons Teknologi med 2 fingre + ansiktgjenkjenning

Fusjonsteknologisk ansiktgjenkjenning

Dobbel fingeravtrykk teknologi

1:10 000 identifiseringer pr sekund

0.001% EER med ansikt + finger fusjon

Ultrabred LCD berøringsskjerm

Biometrisk IP basert adgangskontroll

www.id-kort.as



Multi-Biometric Fusion Technology TM

D-Station  
Autentiseringsmodi
D-Station har 3 forskjellige autentiseringsmodi som tilbyr en avveining 
mellom sikkerhetsnivå og prosesseringshastighet. D-Station kan velge
biometriske autentiseringsmetoder og leverer optimal ytelse tilpasset 
brukernes krav til presisjon, hastighet og trafikkprosessering. 

Jakten på ny teknologi
Siden introduksjonen av BioStation har den støttet Suprema med utviklingen av biometrisk teknologi og samtidig representert innovative 
funksjoner som optimaliserer brukeropplevelsen. D-Station, Suprema's nye flaggskip symboliserer evolusjon innen biometrisk teknologi, 
den sprenger forventede begrensninger og tilfredsstiller samtidig stadig endrede krav fra sikkerhetsmarkedet. D-Station åpner en ny æra 

for biometri, og representerer uovertruffen ytelse og brukervennlighet.

Multi-Biometric Fusion Technology™
Multi-Biometrisk Fusjons Teknologi™(MBFT) er Suprema's patenterte teknologiske
gjennombrudd som tilbyr enestående ytelse som langt overgår andre biometriske 
teknologier. MBFT synteserer og prosesserer biometriske egenskaper som hentes 
fra flere biometriske sensorer, og har overlegne resultater i forhold til enkeltmodus 
biometriske teknologier. Den nye D-Station, med MBFT, leverer imponerende ytelse 
innen identifisering ved integrering av teknologi for fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning.  
D-Station, utstyrt med 2 presisjons-sensorer for fingeravlesning og kamera for 
ansiktsgjenkjenning tilbyr forskjellige metoder for identifisering for å tilfredsstille 

individuelle brukeres behov. 

Evolusjon i teknologi, revolusjon i ytelse
Multi-Biometrisk Fusjons Teknologien™ i D-Station er et resultat av Suprema's unike multibiometriske sensor fusjonsteknikk. Suprema har 
utviklet verdens-ledende teknologi innen biometri for både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning, og MBFT har blitt utviklet gjennom en unik  
integrasjon av begge teknologier for å definere en optimal fusjon av biometrisk teknologi. Denne optimaliserte verdinivå fusjonsteknikken er 
basert på distribusjon av sammenfallende verdier for å lage unike adaptive fusjonsmekanismer, som effektivt reduserer feilraten.
Forbedringene som oppnås med denne unike fusjonsteknikken er eksepsjonell.  Ved FAR=0.001%, gir “2-finger fusjon”  0.2%, “finger og  

ansikt fusjon” oppnår 0.1%, og “2-finger og ansikt fusjon” oppnår utrolige 0.001% FRR. 

Overlegen brukervennlighet, kompromissløs kvalitet
I praksis samhandler biometriske IP lesere kontinuerlig med brukere på mange forskjellige måter, derfor har Suprema alltid vurdert brukervennlighet 
og et klart forståelig brukegrensensnitt som avgjørende for design av våre enheter. Utstyrt med bredformat berørings-LCD skjerm, LED indikator, lydbasert 
instruering og kamera, leverer D-Station unik brukervennlighet og presis kommunikasjon med brukere. For sikkerhet leverer D-Station enestående  
funksjoner på alle områder. Utstyrt med trippel CPU mekanisme, leverer den uovertruffen identifiseringshastighet og nøyaktighet som ingen andre 
biometrske produkter på markedet er i nærheten av. Med D-Station har Suprema omdefinert biometrisk sikkerhet.

[ FRR i forskjellige MBFT Modi ]
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(FAR = False Accept Rate = % aksepterte ukorrekte data ,  FRR = False Reject Rate = % avviste korrekte data). 





* Kapasitet biometriske data: 
   2 fingeravtrykkmønster pr bruker og 3 ansiktmønster pr bruker.
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