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HOE VEILIG
IS UW PAS?

Pasveiligheid van de laagste naar 
de hoogste graad van veiligheid.
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13,56 MHz Mifare DESfire
EV2 Applicatielezing

13,56 MHz 2Crypt (Phera)

Lage kosten, hoog risico
Het serienummer van een Mifare toegangspas is 
net als een huisnummer. Het is makkelijk te 
identificeren en iedereen moet het kunnen zien. 
Maar... dat maakt kopiëren ook eenvoudig. 

Vrijwel alles al gekraakt
Passen met een laag of gemiddeld security niveau zijn helaas al 
een tijd geleden gekraakt. Zodoende duurt het nu slechts een 
paar seconden om de pas of tag te kopiëren. De meest veilige 
technologie op dit moment Mifare DESfire EV2 applicatie lezing.

De meest veilige technologie
WIl je meer zekerheid? Dan is Mifare DESfire EV2 
applicatie lezing de meest veilige technologie. Om 
toegang te krijgen moeten zowel lezer als pas 
dezelfde sleutelcode hebben en moet het vrijgegeven 
nummer toegangsrechten hebben op die specifieke 
lezer. Zie het als een code die gescrambled in een 
kluisje wordt gestopt.

1
6

92
8

12

Meer dan pasjes en tags
Naast pasjes en tags wordt er tegenwoordig 
steeds meer gebruik gemaakt van het openen 
van een deur met een smartphone. 
De specialisten van CardAccess vertellen je 
hier graag meer over!

De veiligste oplossing hoeft niet 
de duurste te zijn 

Nog veiliger?
Door het toevoegen van een pintableau, 
camera’s of biometrie (dubbele verificatie) 
ben je optimaal beveiligd.

Elektronische toegangscontrole is de meest veilige manier om 
deuren te openen voor de juiste personen. Als je het tenminste 
op een correcte manier toepast. Gedateerde en kwetsbare 
technologieën zijn een groot risico voor de veiligheid van een 
bedrijf.

De pasjes en tags die als sleutel worden gebruikt, kennen een 
lange historie. De pas met een simpele magneetstrip wordt 
niet meer gebruikt. Tegenwoordig kan een pas met 
verschillende intelligente technologieën verbinding maken met 
de deur.

Maar wat is nu de meeste veilige technologie en hoe voorkom 
je dat de beveiliging kwetsbaar wordt?

•  OV kaarten
•  Paspoorten

•  Loyalty kaarten
•  Product identificatie

WIST JE DAT...
...er al miljarden Mifare Classic (niveau 4)
passen verstrekt zijn en gebruikt worden? 
Denk bijvoorbeeld aan:

van de organisaties 
gebruikt een toegangs-
controlesysteem met 
pasjes en tags. Bedraad 
of draadloos.

van de organisaties 
gebruikt de ouderwetse 
sleutel met het risico 
van alle sloten 
vervangen als een 
sleutel kwijtraakt.

van de organisaties met 
een toegangscontrole-
systeem hanteert (vaak 
onbewust) een security-
niveau van 3 of lager.
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