Teclado Criptografado com ou sem Leitor de Cartão Magnético

Ampla Funcionalidade e Tamanho Compacto
O SecureKey™- M130 é um teclado criptografado com ou sem leitor de tarja magnética que
oferece aos varejistas uma solução completa e confiável de segurança. Esse leitor inteligente
oferece um desempenho de leitura superior ao criptografar dados de tarjas magnéticas ou
digitados. O SecureKey™- M130 garante a proteção de todas as transações de dados de
ponta a ponta reduzindo fraudes e comprometimento de dados. A criptografia de dados
impede que as informações do titular do cartão sejam acessadas quando os dados são
armazenados ou estão em trânsito. O SecureKey™- M130 suporta criptografia de
dados TDES e DES usando gerenciamento de chaves DUKPT. Uma de suas
principais finalidades consiste no momento em que, por algum motivo, não é
possível fazer a leitura da tarja magnética, o que obriga o comerciante ou
usuário a digitar o número do cartão em um teclado convencional. Os
teclados de PC não são protegidos e podem ser rastreados. O SecureKey™M130 é a melhor solução para digitação dos dados do cartão nesse momento,
evitando a fraude.
Produto ideal para vendas on-line.
Gerenciamento de Segurança
Um número de série único é atribuído a cada SecureKey™- M130 para fins de
rastreamento. A saída de dados criptografados com dados de confirmação em
forma de texto puro, sem criptografia, é programável até os seis primeiros
dígitos e os quatro últimos dígitos do número de conta. Para maior proteção
de dados, o SecureKey™- M130 tem diversos níveis de segurança operacional
permitindo ao usuário selecionar o perfil de segurança necessário para a aplicação.
Instalação Simples
O SecureKey™- M130 está disponível tanto com interface USB/Teclado como com
interface USB/HID proporcionando opções de instalação flexíveis. O SecureKey™
- M100 também está disponível, com todos os recursos que o SecureKey™- M130 mas
sem o leitor de tarja magnética.
Características e Benefícios:
• Suporta algoritmos de criptografia TDES e DES
• Gerenciamento de chaves DUKPT
• Suporta criptografia de dados de cartão magnético e de números de cartão
inseridos manualmente
• As teclas têm tamanho confortável com boa sensação tátil
• Alimentação via porta USB, sem necessidade de fonte de alimentação externa
• Oferece display LCD retroiluminado de duas linhas por 20 caracteres
• O leitor de cartão tem vida útil de um milhão de passagens
• Serviço certificado de injeção de teclas.
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