O SDK SecuGen Plugin Citrix permite aos usuários XenApp e XenDesktop se
autenticarem através da impressão digital com o leitor SecuGen conectado
ao seu dispositivo local a uma sessão segura do Citrix ICA.
Use com Apps biométricos
• O leitor de impressões digitais SecuGen funcionará apenas com
aplicações biométricas que suportam as APIs SecuGen fornecidas no
SecuGen FDx SDK Pro para Windows.
• Os aplicativos biométricos podem ser operados remotamente por meio
de uma sessão ICA, juntamente com um leitor de impressões digitais
SecuGen que é conectado localmente na máquina cliente (usuário).
• Com o Plug-in é fornecido um demo do aplicativo biométrico que captura,
exibe, registra e compara as impressões digitais.
Como funciona?
• A impressão digital do usuário é primeiro digitalizada no leitor conectado
ao client (usuário)
• A impressão digital digitalizada é então transmitida com segurança pelo
Citrix ICA Client para o VDA
• Todas as funções envolvendo a impressão digital são executadas pelo
aplicativo biométrico no VDA
• O aplicativo biométrico virtual é capaz de acessar o leitor de impressão
digital local por meio de redirecionamento personalizado de USB
(mapeamento de porta)

Requisitos do sistema:
Controlador
XenApp e XenDesktop 7.7 e posterior
VDA
• Windows 10, 64 bits
• App Biométrico (construído com o
SecuGen FDx SDK Pro para
Windows)
Cliente
• Windows 10
• Qualquer navegador da web que
suporte o Citrix Receiver 4.5 ou
posterior
• Leitor e driver de impressão digital
SecuGen

Este plug-in não foi projetado para autenticar usuários para iniciar uma
sessão do ICA. Ele foi projetado para autenticação em um App Biométrico
que está sendo executado em uma conexão ICA existente. Portanto, o
usuário deve primeiro se conectar usando métodos de autenticação
normais antes de executar o Aplicativo Biométrico.

Leitores de Impressão Digital
Suportados
• Hamster Pro 20 (HU20)
• Hamster IV (HSDU04P)
• Hamster Plus (HSDU03P)

Fácil de instalar
A instalação é simples, sem necessidade de programação
1. Copie os arquivos do plug-in para o Virtual Delivery Agent (VDA) que
hospeda o aplicativo biométrico
2. Instalar o plugin do cliente na máquina do cliente
3. Conecte o leitor de impressão digital SecuGen e instale o driver
automaticamente ou manualmente.

Requisitos de licença
Nenhuma licença é necessária para
até 2 usuários simultâneos. Para
mais de dois usuários simultâneos,
será necessária uma chave de
licença.

Traduzido com permissão da SecuGen Corporation. Todos os direitos reservados.".
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