
BioMini                                       Suprema’s PC-løsning basert på fingeravtrykk er konstruert for å tilfredsstille  
høye krav til biometrisk sikkerhet i både desktop systemer og komplekse nettverksmiljøer. Vår nye serie 
med høykvalitets USB-fingeravtrykkskannere støttes av et kraftig verktøy for programvareutvikling (SDK)
som inneholder Suprema's prisvinnende algoritme, rangert på topp i FVC2004/2006 og NIST MINEX 
tester. Suprema PC-løsning er en uovertruffen og fleksibel platform for utvikling av systemer for ledende
sikkerhetsfirmaer, systemintegratører og maskinvareprodusenter.

prisvinnende algoritme 
presis skanning
slank design
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Høykvalitet PC-fingeravtrykkskanner

Verdens beste fingeravtrykk-algoritme: Topp resultater i 
NIST MINEX tester og FVC2004/2006  
NIST sertifiserte interoperabilitets mønsterformat standarder 
(ANSI378 / ISO19794-2)
Hurtig sammenlikning: 100,000 pr sekund*
Multi-tråd kodedesign som fullt utnytter multi-core CPU 
prosessering

Plug and play USB 2.0 høyhastighets interface
Støtte for samtidig håndtering av flere skannere

500 dpi optisk fingeravtrykk-sensor
Ripebestandig skanneroverflate

BioMini SDK for enklere utvikling av programvare
Støtter MS Windows og Linux
Støtter flere programmerings-språk

SDK SpesifikasjonerBioMini SDK
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Fingeravtrykksensor

Oppløsning

Leseområde

Interface

O/S

Brukstemperatur

Sertifisering

Mål

Optisk (Ripebestandig skanneroverflate)

500 DPI / 256 gråtone

16 x18 mm

USB 2.0 High speed / Full speed, Plug & Play

Microsoft Window & Linux

-10 ~ +50 C°

CE, FCC, MIC

66 x 90 x 58 mm ( B x L x H)

Datakapasitet

Mal for avtrykk

Registreringstid*

Godkjenningstid*

Identifiseringstid*

Database

Kryptering

Støttede platformer

256 KB

384 Bytes (konfigurerbar)

< 0.1 sekund

< 0.1 sekund

10,000 sammenlikninger pr sekund

Microsoft Access

256 bit AES

Microsoft Windows 98/ME/2000/XP//VISTA og Linux

Plug & Play

500DPI

BioMini SDK gjør det mulig å utvikle systemer 

basert på fingeravtrykk raskt og enkelt.

Inneholder :

- Bibliotek med algoritmer for Windows eller Linux

- Programmeringseksempler inkludert kildekode 

  (VC, VB, C#.NET, VB.NET, ASP.NET)

- Teknisk dokumentasjon

- Fingeravtrykkskanner : BioMini eller SFU300

 *med Intel Core2Duo 2.13GHz

 *med Intel Core2Duo 2.13GHz

BioMini Funksjoner

BioMini Spesifikasjoner

     BioMini front 

     BioMini profil

SFU300 (OEM versjon)


