
Czytnik eDowodów  CyberJack® RFID Standard (PL) jest 
poręcznym czytnikiem kart inteligentnych, obsługuje karty 
RFID dotykowe i bezstykowe. CyberJack® RFID standard 
posiada bezpieczny, certyfikowany kod dostępu dla funkcji 
eID nID poprzez protokół PACE, jak w przypadku wszystkich 
innych kart stykowych. Czytnik spełnia wszystkie wymogi 
specyfikacji opracowanej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Tylko czytnik z klawiaturą i certyfikatami ezpieczeństwa 
gwarantuje pełną i bezpieczną obsługę e-dowodów.

Czytnik eDowodów 
cyberJack Strandard



Czytnik eDowodów cyberJack Strandard

Dane techniczne

Obsługiwany format kart ID-1 (pełny rozmiar)

Standard interfejsu stykowego
Standardy ISO 7816-1,2,3,4, Class A,B,C
Wspierane protokoły T=1 i T=0
Częstotliwość zegara karty = 4,96 MHz

Standard interfejsu kart zbliżeniowych
Standardy ISO 14443-A/B
Szybkość przesyłu danych 424 kbit/s

Wsparcie bezpieczeństwa klasy 4 dzięki 
interfejsowi modułu bezpieczeństwa

Dodatkowy, wewnętrzny interfejs karty ISO 7816 w formacie SIM. Może być 
wyposażony w moduł bezpieczeństwa dla specjalnych funkcji

Dostępne sterowniki dla:
Windows
MacOS
Linux

Bezpieczna aktualizacja firmware
Możliwość bezpiecznej aktualizacji oprogramowania firmware, zabezpieczenie przy 
pomocy klucza RSA, klucz kryptograficzny co najmniej 2048 bitów

Interfejs użytkownika
Menedżer urządzeń do zarządzania czytnikiem i jego ustawieniami
Menedżer urządzenia w języku polskim

Interfejs użytkownika w czytniku

Status aktywności (odczyt / zapis) lub Bezczynność (oczekiwanie na włożenie 
karty); Wyświetlanie statusów i monitów na wyświetlaczu alfanumerycznym;
Programowalne teksty podpowiedzi użytkownika; Wprowadzanie kodu PIN za 
pomocą wbudowanej klawiatury numerycznej

Klasa bezpieczeństwa czytnika 3

Wyświetlacz

Alfanumeryczny, minimum 2 linie
Minimum 16 znaków / linię (w sumie minimum 32 znaki)
Funkcja regulacji kontrastu ekranu
Wyświetlanie polskich znaków dialektycznych

Wskaźnik statusu bezpieczeństwa Dioda LED (trójkolorowa zielona/żółta/niebieska)

Zaimplementowane algorytmy 
bezpieczeństwa

Hash (i.e. SHA 256)
ECC (Elyptic curve cryptography) - oparty na Brainpool curves
PACE
RSA

Bezpieczeństwo wprowadzania kodu PIN
Tryb sygnalizacji dla bezpiecznego wprowadzania kodu PIN z osobnym 
wskaźnikiem optycznym (żółta dioda LED sygnalizująca)

Zabezpieczona funkcja: eID-CHAT-na 
wyświetlaczu

Nagłówki grup danych
Nazwa „pytającego” o dostęp do danych w eID

Zintegrowana klawiatura / PIN PAD Tak, klawisze z twardego plastiku (nie silikonowe)



Czytnik eDowodów cyberJack Strandard

Dane techniczne

Klawisze

16 klawiszy
10 numerycznych
klawiszy od 0 do 9
6 klawiszy funkcyjnych:
Strzałka do góry -przesuwanie menu do góry
Strzałka do dołu -przesuwanie menu do dołu
C -Kasowanie / Błędne wprowadzenie (kolor czerwony)
CLR -korekta źle wprowadzonego koduPIN (kolor żółty)
OK -potwierdzenie wprowadzenia koduPIN (kolor zielony)
@ -potwierdź, że urządzenie jest w trybie awaryjnym

Odporność, trwałość klawiszy > 750,000 naciśnięć na klawisz

Sygnalizacja akustyczna wewnętrzny brzęczyk piezoelektryczny potwierdzający naciśnięcia klawiszy

Język oprogramowania polski

Sposób montażu/standardowa podstawa
Urządzenie z zewnętrzną, zdejmowaną, solidną podstawą, wykonaną ze
stopu cynku. Stojak wytrzymały i trwały, zabezpieczony podkładkami
antypoślizgowymi

Trwałość styków Minimum 100,000 cykli włożenia/wyjęcia karty

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) Minimum 150,000 godzin

Gwarancja 24 miesiące

Zgodność EMV Level1

Bezpieczeństwo/ standardy środowiskowe CE, RoHS, REACH, WEEE

Certyfikaty
ITSEC E2 high
BSI TR3119: cathegory: KAT-S

Połączenie z PC Złącze USB 2.0

Zastosowanie

Obsługa e-Dowodów w Urzędach Gminy. 
Czytnik wyposażony jest w PIN PAD dzięki któremu możliwe jest nadanie kodu PIN, 
niezbędne do aktywacji warstwy elektronicznej e-dowodu.
Obsługa e-Dowodów
Logowanie ePUAP
Uwierzytelnienie w usługach on-line
Kontakt on-line z administracją publiczną: akceptowanie umów, potwierdzenie 
wizyt w placówkach zdrowotnych



UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

GŁÓWNE ZALETY CZYTNIKA E-DOWODÓW

• Duży, podświetlany wyświetlacz
• Obsługa bezstykowych i stykowych kart inteligent-

nych (Smart Card)
• Aktualizowany firmware
• Bezpieczne wprowadzanie kodów PIN/PUK
• Bezpłatne wsparcie

Czytniki sa w pełni spersonalizowane na rynek polski  
i przygotowane do obsługi polskiego dowodu osobistego 
z warstwa elektroniczna dla urzedów gmin. Dodatkowo 
urzadzenia spełniaja wszystkie wymogi specyfikacji 
opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych  
i Administracji.

JAKIE KORZYSCI DAJE CZYTNIK E-DOWODÓW?

• Logowanie sie do portali administracji publicznej 
(ePUAP, gov.pl) załatwienie spraw urzedowych nie 
wychodzac z domu.

• Możliwosc korzystania w aplikacjach do podpisu 
kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

• Możliwosc implementacji w licznych aplikacjach 
korzystajacych z danych zawartych w dowodzie 
osobistym tj. aplikacje bankowe, medyczne, 
hotelowe, usług on-line i inne komercyjne.

• Kupno czytnika e-dowdów CyberJack to bezpieczna 
inwestycja na wiele lat użytkowania.

www.unicard.pl


