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Yleistä

• Kulku rakennukseen Android- tai iOS-puhelimella

• Kolme erilaista turvatasoa lukijoille

– Lukijan turvatasoa voi helposti muokata konfigurointikortilla tai Idesco Mobile 

Coder -sovelluksella

• Idesco Mobile Lite –sovellus ei kuluta taustalla toimiessaan paljoa 

virtaa, mutta aktivoituu automaattisesti, kun ovella olevaa lukijaa 

lähestytään

• Ei tarvita rekisteröitymistä pilveen

• Tunnistautumiseen ei tarvita verkkoyhteyttä

Idesco Mobile Lite
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Asennetaan 8 CD 2.0 MI -lukijat oville ja määritetään niihin 
ovikohtaiset turvatasot (1-3*) konfigurointikortilla tai 
Idesco Mobile Coder -sovelluksella.

Asentaja KV-järjestelmän käyttäjä lataa 
Idesco Mobile Lite -sovelluksen 
sovelluskaupasta. Device UID 
luodaan puhelimeen.

*
Turvataso 1: Kulkeminen sallittu 
puhelin taskussa

Turvataso 2: Ovi avataan 
puhelimen lukitusnäytön push –
ilmoitusta napauttamalla

Turvataso 3: Tunnistaudutaan 
purkamalla puhelimen lukitus

Käyttäjä

AES 
128bit

Wie/OSDPV2 
Secure Channel

Käyttäjä tunnistautuu ovella ovikohtaisen turvatason* 
edellyttämällä tavalla. Kaikki kommunikaatio on suojattu 
128-bittisellä AES-salauksella. 

Respassa käyttäjä lisätään järjestelmään lukemalla Device UID 
puhelimesta Enrollment Station -laitetta käyttäen.

Device UID voidaan tarvittaessa lisätä käyttäjälle ns. rinnaikkaiseksi 
korttinumeroksi. Käyttäjällä voi siis olla myös tavallisia DESFire 
EV1/EV2 -tunnisteita.

Respa

AES 
128bit

Enrollment
Station

System 
Host

USB 
HI

1) 2)

3) 4)

Käyttäjä

Idesco Mobile Liten käyttöönotto

Idesco Mobile Lite
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Kulkeminen puhelimella - kohta 1

• Käyttäjä lataa Idesco Mobile Lite -

sovelluksen Google Playsta tai App Store -

sovelluskaupasta Android tai iOS -

puhelimeensa.

• Asennus luo puhelimen laitetietoja 

hyödyntäen yksilöllisen mobiilitunnisteen 

(Device UID) puhelimeen.

• Käyttäjän puhelin on nyt valmis 

tunnistautumiseen. 

Idesco Mobile Lite
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Kulkeminen puhelimella - kohta 2

• Käyttäjä tuo puhelimen (sovellus aktivoituna) esim. 

vastaanottoon järjestelmästä vastaavalle henkilölle, joka tallentaa 

mobiilitunnisteen järjestelmään.

• Enrollment Station lukee mobiilitunnisteen 

käyttäjän puhelimesta. 

(Kaikki kommunikaatio ilmavälissä suojataan 128-bittisellä 

AES-salauksella. Enrollment Station tukee myös tavallisia 

MIFARE-tunnisteita; UID, DESFire EV1/2, jne.)

• Mobiilitunniste tallentuu tietokantaan. 

Idesco Mobile Lite
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Kulkeminen puhelimella - kohta 3

• Puhelimen ja lukijan välinen tiedonsiirto 

suojataan turvallisella 128-bittisellä AES-

salauksella. 

• Valittavissa on kolme turvatasoa, joiden 

mukaan ovella tunnistaudutaan. 

Esimerkiksi ulko-ovilla voidaan vaatia lisätoimenpiteitä, 

kun taas sisäovilla tunnistautumiseen saattaa riittää, että 

puhelin on taskussa, jolloin ovista voi kulkea kätevästi 

koskematta puhelimeen. 

Idesco Mobile Lite
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Turvataso 1 

• Kevein turvataso

• Tunnistautumiseen riittää, että lukija 

tunnistaa käyttäjän mukana olevan 

puhelimen, jolloin ovesta voi kulkea kätevästi 

koskematta puhelimeen. 

• Lukuetäisyys voidaan määrittää ovikohtaisesti 

(1 – 10 m)  – voidaan välttää ovien 

avautumista vahingossa. 

Idesco Mobile Lite

1 – 10 m

1 – 10 m
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Idesco Mobile Lite

Turvataso 2 

• Käyttäjän pitää avata puhelimen 

lukitusnäytöllä oleva sovelluspainike

• Muut valittavissa olevat ovet näkyvät 

valikon yläreunan ilmoituksissa. 

• Vaihtoehtoiset ovet listataan lähimmästä 

kauimpaan. 



16.12.2020 Idesco Oy

Turvataso 3

• Vaaditaan puhelimen 

turvalukituksen avaaminen

• Puhelimen oma turvalukitus

– Esim. Pin-koodi, kuvio, salasana, 

sormenjälki, kasvojentunnistus

• Lähimmät ovet joista voi kulkea, 

on listattu päävalikon yläpalkkiin

• Näkymä on lukitusnäytöllä, mutta 

ovi avautuu vasta turvalukituksen 

purkamisen jälkeen

Idesco Mobile Lite
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8 CD 2.0 MI -lukija

• NFC, BLE ja MIFARE (DESFire EV1, EV2, EV3). 

• Lukee Idescon Android/iOS -sovelluksia

• Wiegand / OSDPv2 

• Sisä- ja ulkokäyttöön

• Paljon kotelovaihtoehtoja, myös näppäinlukijoita

• Yhteensopiva:

– Idesco Mobile Lite

– Idesco Mobile Cloud

– Tavalliset kulunvalvontajärjestelmät, jotka eivät tue BLE-yhteydellä tapahtuvaa 

mobiilitiedonsiirtoa

Idesco Mobile Lite
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Enrollment Station

• Lukee ja siirtää Idesco Mobile Liten 

mobiilitunnisteet (Device UID:t) 

järjestelmään.

• Nopea ja huipputurvallinen (128-

bittinen AES-salaus).

• USB HI -liitäntä – ei tarvita lisäajureita 

jne. 

• Lukee myös tavallisia tunnisteita; 

MIFARE UID, sektorit, EV1/EV2, jne.

Idesco Mobile Lite
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Usein kysytyt kysymykset

• Onko puhelimen ja lukijan välinen tiedonsiirto salattu? Jos on, miten?
– Tiedonsiirto on salattu 128-bittisellä AES-salauksella

• Voiko asiakas saada Mobile Lite -sovelluksen omalla ulkoasullaan 

(kustomoituna)?
– Kyllä, on saatavana kustomoituna tai ilman valmistajan tunnuksia

• Voiko Mobile Lite -sovelluksen toiminnot integroida johonkin toiseen 

sovellukseen? 
– Kyllä, tämän voi toteuttaa erityisellä työkalulla (SDK Software Development Kit)

• Mikä on Mobile Lite -sovelluksen virrankulutus?
– Virrankulutus on hyvin optimoitu

• Mitä tapahtuu, jos puhelin ei ole verkossa?
– Idesco Mobile Lite ei vaadi verkkoyhteyttä ja toimii ongelmitta verkkoyhteyden

ulkopuolella

• Mitä tapahtuu, jos käyttäjä kadottaa puhelimen tai hankkii uuden?
– Mobiilitunniste poistetaan kulunhallintajärjestelmästä. Asennetaan sovellus uudelleen 

uuteen puhelimeen. 

• Mitä tapahtuu, jos puhelimen tehdasasetukset palautetaan?
– Sovellus asennetaan uudelleen ja uusi mobiilitunniste luetaan järjestelmään. 

• Mitä käyttöjärjestelmiä Idesco Mobile Lite tukee?
– Android 5.0 tai uudempi, iOS 10 tai uudempi

Idesco Mobile Lite


