
e rejeição
de falsa aceitação
com taxas baixíssimas
Extremamente rápido
Alta Performance:

Difícil de falsificar
e permanentes

As veias da palma são únicas
Dado interno da mão
Informação biológica:

Reconhecimento rápido
Ideal para uso público

Mais aceitável pelos usuários
Higiênico

Sem contato com o sensor: 

Mais razões para escolher o PalmSecure®

Resultados dependem das necessidades individuais, como processos de negócios, nível de segurança ou condições de integração.
Tabela comparando e medindo biometrias baseadas em critérios, tais como, performance e usabilidade.
Fonte: IEEE Spectrum
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para todos
funciona
Universal

é diferente
cada pessoa
Único

do que as senhas
PalmSecure® é melhor 
Razões porque o 

tecnologia biométrica PalmSecure® da Fujitsu
O futuro do seu negócio está seguro com a 

A senha 
está na 
sua mão



www.fujitsu.com/br/palmsecure/
comercial@br.fujitsu.com

Saiba mais sobre o PalmSecure¬ em:

Pode ser integrado em notebooks, copiadoras, impressoras, sistemas de acesso (lógico e físico), etc.

Extremamente
 rápido

Fácil de usar
Melhor precisão do mercado - 

até 100 vezes mais preciso do que a 
impressão digital*

* Considerando a taxa de falsa aceitação (FAR)

A tecnologia PalmSecure® da Fujitsu 

As veias da palma da mão
são incrivelmente difíceis
- se não impossível - 
de falsificar

O mapa das veias da palma 
da mão está oculto e 
somente é visível sob a 
luz infra-vermelha

Somente há captura
se houver fluxo sanguíneo

São capturados mais
de 5 milhões de pontos

de referência

MILHÕES

Pontos positivos do PalmSecure®

As veias da palma da mão
são gravadas e comparadas
com o padrão armazenado 
no banco de dados 

A mão é escaneada
e o padrão de veias 
é capturado

O sensor detecta a
presença de fluxo 
sanguíneo

A mão é posicionada
sobre o sensor

Como a tecnologia PalmSecure® funciona


