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Het beheren van toegang tot gebouwen wordt
steeds belangrijker. Of het nu gaat om een
eenvoudige opslagruimte, een multitenant
kantoorgebouw of een overheidsgebouw,
het is belangrijk om te weten wie, waar
en wanneer aanwezig is. Voor al deze
beveiligingsbehoeftes zijn verschillende
oplossingen die allen samenkomen in het
geïntegreerde beveiligingsmanagement
systeem van TKH Security.

Om gebruik te maken van een elektronisch toegangscontrolesysteem kunt u o.a. gebruik
maken van toegangskaarten of tags. TKH Security is in de jaren tachtig begonnen met een
eenvoudige sleepsleutel welke was gebaseerd op magneetstrip. Deze oplossing is daarna
verder door ontwikkeld, waardoor de toegangskaarten en tags steeds veiliger werden.
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Geschiedenis

1980
Kaart met magneetstrip

Sleepsleutel

EM-techniek

Vanuit het verleden waren 125kHz technieken als Electro Marin en Hitag
jarenlang veilig. De eerste multifunctionele kaart was de 13.56 MHz
Mifare Classic. Hiermee kon een combinatie gemaakt worden tussen
toegangscontrole en bijvoorbeeld een afrekensysteem. Veel bedrijven kozen
destijds om hun systemen uit te voeren met Mifare Classic of zelfs om te
bouwen naar Mifare Classic. Helaas is deze techniek vandaag de dag niet
meer veilig. Op eenvoudige wijze is het mogelijk om de gecodeerde informatie
of het serienummer van de kaart te kopiëren.
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2000

2006

Mifare Classic

Mifare DESFire 3DES

2017

2021

Mifare DESFire EV2

Mifare DESFire EV3

Hitag-2

Mifare DESFire EV1

Hierdoor kan een ander op de naam van de kaarthouder toegang krijgen tot
uw gebouw of zelfs eigenaar worden van de biometrische eigenschappen
van deze persoon. De opvolger van de Mifare Classic is de Mifare DESFire
techniek. Hierbij is de versleuteling van de kaart beter dan van de Mifare kaart
en deze wordt nog steeds verder doorontwikkeld. De huidige Mifare DESFire
kaart is de Mifare DESFire EV2 kaart welke in 2017 in de markt is gezet.
Momenteel staan we op het punt om zijn opvolger te gaan verwelkomen, de
Mifare DESFire EV3.
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Van eenvoudige tot intelligente
datadrager
De laatste jaren zijn de veranderingen
hierin op de markt in een stroomversnelling
gekomen. De kaarten hebben zich
ontwikkeld van een eenvoudige tot een
intelligente datadrager. De intelligente
datadrager kan veel uitgebreider worden
ingezet voor bijvoorbeeld Follow-Me Printing,
kassa afrekensystemen en opslag van
biometrische gegevens.

Hacken van informatiedragers
Doordat er steeds meer mogelijk is via
informatiedragers wordt het voor hackers
steeds interessanter om deze te kraken met
het gevolg dat oudere kaarten niet meer
goed beschermd zijn en nieuwe technieken
elkaar steeds sneller opvolgen.
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Extra veilig
Naast de steeds beter wordende beveiliging
van de informatiedragers kan er ook aan de
kant van het toegangscontrolesysteem nog
gekeken worden naar een betere beveiliging.
TKH Security heeft hiervoor een aantal
extra beveiligingsmogelijkheden, naast de
reguliere kaartlezer:
Verificatie in de vorm van pincode
Authenticatie in de vorm van biometerie
(vingerscan of gezichtsscan)
Hierbij is naast de kaart nog een extra
handeling noodzakelijk om toegang te
krijgen.
Daarnaast kan de communicatie tussen de
kaartlezers en controllers (AES encypted)
en van de controller naar de centrale
software (AES) compleet worden beveiligd.
Op deze wijze wordt een end-to-end
beveiligingsoplossing geboden waar de
encryptie tot en met de software op de
hoogst mogelijke manier beveiligd is.
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NIEUW
Binnenkort presenteren wij u een uitbreiding op onze controllerlijn,
genaamd Charon. Deze biedt de mogelijkheid om een eigen sleutel op
een SAM-kaart te plaatsen. Deze hoge vorm van veiligheid is beschikbaar
voor alle partijen die de sleutelgegevens graag in eigen beheer houden
en is inmiddels in gebruik genomen door diverse hoog risico klanten en
overheidsgebouwen.
Daarnaast bieden wij u binnenkort een alternatief voor de toegangskaarten
of tags. U kunt dan uw medewerkers en bezoekers toegang verlenen door
het gebruik van hun mobiele telefoon. Er wordt draadloos een connectie
gemaakt met de kaartlezer en de desbetreffende deur waarvoor toegang
heeft gekregen, wordt geopend.

Wilt u weten of u de juiste beveiligingsmethode voor uw object heeft gekozen
of wenst u meer informatie over onze oplossingen? Neem dan gerust contact
met ons op.
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