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Johdanto 
Sähköisen asioinnin merkitys kasvaa nopeasti nykyaikaisessa yhteiskunnassamme. Turvallinen 
sähköposti, kirjautuminen tietokoneille ja sovelluksiin sekä sähköinen allekirjoittaminen yleistyvät 
koko ajan. Aventran ActiveSecurity MyEID PKI-toimikortit vastaavat näihin haasteisiin. 

ActiveSecurity™ MyEID -toimikortit 
Aventran MyEID PKI-kortti on yhteensopiva kansainvälisten ISO7816 ja PKCS#15 -standardien kanssa. 
Sitä voidaan käyttää erilaisissa vahvaa salausta vaativissa sovelluksissa, kuten turvallinen 
kirjautuminen Windowsiin, sähköpostin salaus, turvalliset etäyhteydet (VPN), vahva tunnistaminen ja 
sähköiset allekirjoitukset. Kortti on teknisesti ja toiminnallisesti yhteensopiva eurooppalaisten 
vahvan tunnistamisen välineiden, kuten sähköisten henkilökorttien ja organisaatiokorttien kanssa.  

MyEID-toimikortteja on saatavana sekä luottokorttikokoisena että SIM-kokoisena. Pienempi kortti 
soveltuu esim. tikkulukijoihin, joita käytetään muistitikun tapaan laitteissa, joissa ei ole valmiiksi 
sisäänrakennettua lukijaa. Kortit perustuvat uusimpaan JavaCard™ -teknologiaan. Java™ on avoin ja 
turvallinen teknologia, jota monet johtavat toimikorttien valmistajat käyttävät. 

Korttia toimitetaan myös Dual Interface -versiona, mikä mahdollistaa vahvan tunnistamisen myös 
langattomasti. Se on myös Mifare® -yhteensopiva, joten korttia voidaan käyttää esim. kulun-
valvonnassa. MyEID-korttiin voidaan liittää myös muita RFID-teknologioita. 

MyEID-appletti 
MyEID-appletti toteuttaa yleisimpien PKI-standardien (Public Key Infrastructure), kuten PKCS#15, 
määrittelemän toiminnallisuuden. Kortti on myös PIV-yhteensopiva, mikä mahdollistaa sen käytön 
esim. monien Thin Client -päätteiden kanssa. 

Kortin ja käyttäjän väliseen tunnistamiseen on normaalin PIN-luvun lisäksi valittavissa kaksi muutakin 
menetelmää: RuudukkoPIN perustuu näytölle ilmestyvään ruudukkoon, josta PIN-luku poimitaan 
turvallisesti vaikka sivulliset näkisivät toimenpiteen. PalmSecure™-teknologia perustuu kämmenen 
verisuonten muodostamaan yksilölliseen kuvioon. 
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Korttirunko 
Kortin materiaali on PVC, joka soveltuu lämpösiirto- ja sublimaatiotulostimiin. Asiakaskohtaisia esi-
painatuksia voidaan toteuttaa offset- ja silkkipainomenetelmillä. Korttiin voidaan myös lisätä mag-
neettiraita tai allekirjoituspaneli. Lisäksi on saatavana monia turvaominaisuuksia, kuten hologrammi 
tai erilaisia painettuja turvaelementtejä. 

Lisäpalvelut 
Aventra voi tarvittaessa yksilöidä kortit sekä sähköisesti että visuaalisesti asiakkaan määrittelyn 
mukaan, tai asiakas voi yksilöidä kortit itse käyttämällä Aventran identiteettien ja korttien hallintaan 
tarjoamia järjestelmiä ja tuotteita. 

Ohjelmistotuotteet 
Aventra on kehittänyt joukon ohjelmistotuotteita, jotka helpottavat kortin käyttöä ja ylläpitoa: 

 Windows Smart Card Minidriver (Windows-sertifioitu) 

 MyClient, ajurikokonaisuus, jossa CSP- ja PKCS#11-rajapinnat 

 MyEditor, kätevä työkalu MyEID-kortin käsittelyyn 

 ActivePerso Manager, konfiguroitava PKI-pohjainen korttien personointijärjestelmä 

 ActiveCMS, nettipohjainen IAM-työkalu ja kortinhallintajärjestelmä, jossa laaja konfiguroitavuus 
 
Useimmista yllä olevista tuotteista on saatavana erillinen esite. 
 

Teknisiä tietoja 
Yleiset ominaisuudet 

 512 - 2048 bitin RSA-operaatiot, avainten 
luonti kortilla 

 Turvallinen satunnaisluku (FIPS 140-2) 

 Symmetriset algoritmit: 3DES ja AES256 

 SHA-256, SHA-1 ja MD5 -algoritmit 
 
Tuetut standardit ja määrittelyt 

 ISO/IEC 7816-1…9 ja 7816-15 

 PKCS#7, #11, #12, ja #15 

 PIV-yhteensopiva 

 FINEID S4-1 ja S4-2 
 
Muut ominaisuudet 

 80K EEPROM-muisti 

 Dual Interface -versio: ISO/IEC 14443 T=CL 
ja Mifare® tuettu 
 
 
 
 
 

Alusta 

 JavaCard™ 2.2.1, Global Platform 2.1.1 tai 
uudempi, esim.  

 NXP JCOP 2.4.1R3 with JavaCard™ 2.2.2, 
tai NXP JCOP 2.4.2R3 with JavaCard™ 3.0 

 
Kontaktiton teknologia 

 ISO 14443 A + B (Mifare®, Sony Felica) 

 ISO 15693, I.Code, Legic 

 EM41xx, EM4550, Hitag 

 Valikoima laajenee koko ajan  
 
Yhteensopivia ohjelmistotuotteita 

 Fujitsu mPollux DigiSign™ 

 OpenSC-toimikorttikirjasto    
(www.opensc-project.org) 

 Citrixtm 

 Cisco VPN Client 

 Sekä monet CSP- tai PKCS#11-
yhteensopivat ohjelmistot.

Täydelliset tekniset tiedot toimitetaan pyydettäessä. 
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