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GOOGLE TRADUTOR - LINK ACIMA
ALERTA CHIP CLONADO - FUDAN
Comunicação recente NXP Semiconductors " sobre chips de Mifare " compatíveis "ou clonados a ser
importado para os Estados Unidos por comerciantes de cartões -chave de plástico dos Estados Unidos :
John S.
Hospitalidade RFID / NFC Controle de Acesso em ABnote
Declaração MIFARE - cópias não autorizadas MIFARE
Caro MIFARE usuário !
NXP Semiconductors ( " NXP " ) é uma das principais empresas de semicondutores em todo o mundo e
líder de mercado em produtos de identificação . Sistemas baseados MIFARE são usados em mais de 650
cidades do mundo . MIFARE é a principal plataforma aberta arquitetura de tecnologia para soluções de
bilhete , cartão e leitor sem contato . Com mais de 50 milhões de componentes principais leitor e 5
bilhões de ICs de cartões inteligentes vendidos, MIFARE é uma tecnologia comprovada e confiável e
representa a maior base instalada em todo o mundo .
Por favor, note que a NXP inventou e apenas tem a tecnologia MIFARE , bem como os direitos de
propriedade intelectual relacionados ( " IPR " ) . Apenas para produtos NXP MIFARE originais e
produtos licenciados , o uso de marcas MIFARE é autorizado.
NXP tornou-se ciente de que cópias não autorizadas de produtos ICs MIFARE são oferecidos no
mercado. A NXP não tolera violações de seus direitos e está totalmente empenhada em tomar todas as
medidas necessárias contra qualquer infrator . Como conseqüência, NXP vai agir contra os fabricantes, os
OEMs e os comerciantes que importam , oferecer, vender ou dispor de produtos ou componentes em
infracção, bem como aqueles que infringem marcas MIFARE . Isso pode incluir a ação legal. Além disso,
se NXP julgar necessário ele irá se comunicar abertamente sobre ( supostas ) As infracções ao público .
No caso de sua consciência de qualquer cópia não autorizada do produto MIFARE por favor nos dar um
aviso assim NXP Semiconductors pode tomar medidas apropriadas.
Por que comprar MIFARE genuíno?
• Apenas produtos da NXP foram submetidos a procedimentos rigorosos de qualidade da NXP , incluindo
a certificação por institutos de certificação MIFARE autorizados , garantindo a interoperabilidade com
todas as grandes infra-estruturas em todo o mundo .
• Só NXP e seus licenciados estão oferecendo únicas identificações 7 bytes para cada chip . Produtos que
não podem garantir a unicidade do número de série de um IC pode causar imensos problemas em um
sistema sem contato e levar a interrupções e / ou distúrbios em operações de serviços.
• Problemas de desempenho de produtos MIFARE não genuínos , tais como curto alcance de leitura e
menos estabilidade e robustez , levar a taxas elevadas de insucesso no campo.

• Com estrita conformidade com a norma ISO / IEC 14443 , MIFARE garante a interoperabilidade entre
infra-estrutura sem contato e credenciais.
• Apenas produtos da NXP fornecer altos níveis consistentes de segurança, interoperabilidade ,
estabilidade e confiabilidade em todas as opções de fator de forma exigidos pelo mercado de state-of- theart esquemas de contato (por exemplo : porta-chaves , tags, etiquetas, pulseiras, cartões de pagamento,
NFC habilitado telefones inteligentes , etc.) apoiados pela maior rede de parceiros da indústria :
• MIFARE permite que os provedores de serviços a expandir suas redes de transporte e de integrar os
serviços adicionais, tais como micro pagamento de circuito fechado . Tudo ao mesmo tempo reduzir os
custos totais das operações. Além disso, MIFARE4Mobile orienta com sucesso a extensão da plataforma
de tecnologia MIFARE em dispositivos NFC habilitados .
• Apenas os produtos NXP MIFARE genuínos são cooperativamente produzida em fábricas wafer mais
avançados do mundo para garantir fornecimento contínuo de ICs para manter a sustentabilidade do
serviço em instalações de sistemas de missão crítica , bem como evolução futura do produto à prova .
Se você tiver mais perguntas , por favor não hesite em contactar -nos em: mifare@nxp.com
Atenciosamente,

