
 
•	Segurança	integrada,	flexível	

e	à	prova	do	futuro

•	Funcionalidade	de	sistemas	
do	campus

Tecnologia/ProduTos 
•  Leitoras com Teclado RK40 iCLASS®

•  Leitoras R10 e R40 iCLASS

•  Cartões iCLASS: compostos de 16 bits com tarja magnética

•  Programa de usuário final Corporate 1000

universidade esTadual do arizona

sistema de cartão Multifuncional à Prova do Futuro 
expande a segurança do campus da universidade 
estadual do arizona

A Universidade Estadual do Arizona é uma das mais importantes universidades de 
pesquisa pública metropolitana dos Estados Unidos. Com mais de 57.000 matriculados 
nos cursos de subgraduação, graduação e profissionalizantes nos três campus na 
Phoenix metropolitana, incluindo o principal campus histórico em Tempe, a ASU 
mantém uma tradição de excelência acadêmica em disciplinas básicas e tornou-se um 
importante e inovador centro global de ensino e pesquisa de interdisciplinaridade. 

desafio
Desde 1997,o sistema “Sun Card” de identificação/acesso da ASU fornecia aos 
alunos plano de refeições, débitos e acesso a portas. As crescentes preocupações 
com segurança levaram a ASU a reexaminar os requisitos de segurança do campus 
universitário e a identificar um produto mais adequado que fornecesse tecnologia de 
vanguarda em controle de acesso. O sistema anterior, Sun Card, baseava-se em cartões 
e leitoras de fita magnética, que eram funcionais, mas ofereciam flexibilidade limitada 
no que se referia a tecnologias futuras, como identificação biométrica. A solução ideal 
seria um cartão inteligente sem contato avançado que pudesse integrar várias das 
novas tecnologias e aplicações de identificação, bem como uma fita magnética para uso 
com as leitoras já existentes no campus. Os cartões deveriam ser impressos de forma 
personalizada e ter um design ágil e robusto, garantindo a durabilidade dos cartões com 
uma única emissão por vários anos de uso contínuo, durante o tempo de permanência 
do aluno no campus.

solução
A universidade avaliou os sistemas de cartões inteligentes sem contato e por 
proximidade para obter uma solução de controle de acesso centralizada no campus 
para portas, prédios e departamentos que pudesse ser integrada a outras aplicações 
de cartões inteligentes. A Henry Bros. Electronics, integrador líder de soluções 
de segurança ponto-a-ponto, com sede em Phoenix, Arizona, foi escolhida para 
implementar o sistema de controle de acesso e incorporou a tecnologia sem contato 
de leitura/gravação de 13,56 MHz iCLASS da HID por seus sofisticados recursos que 
melhoram a tradicional tecnologia sem contato por RFID, incluindo armazenamento de 
dados criptográficos, autenticação mútua e leitura e gravação seguras de dados.

estudo de caso do cliente

“Com a sua experiência e 
confiabilidade, a HID era a 
nossa parceira de integração 
preferida...”

- Mike Tiffin da Henry Bros. Electronics



“Com sua experiência e confiabilidade, a HID® era a nossa parceira de integração 
preferida, e os recursos de tecnologia de identificação e de controle de acesso sem 
contato de alto desempenho iCLASS® fornecem à ASU uma solução robusta e 
confiável para os dias atuais e oferecem ao sistema a flexibilidade para atender às 
necessidades futuras de segurança”, afirmou Mike Tiffin da Henry Bros. Electronics. 

O novo cartão sem contato da HID permite maior segurança do que a disponível 
anteriormente com o uso de cartão de fita magnética, possibilitando que a ASU use 
o sistema para aprovar ou negar acesso a qualquer porta, em qualquer momento. As 
portas externas foram colocadas on-line com as leitoras montadas em batentes, R10 
e R40 iCLASS. Para atender aos requisitos da ADA, uma leitora iCLASS é colocada 
junto ao operador da porta, permitindo a entrada depois que um botão cabeado é 
pressionado e que o cartão válido é apresentado. A tecnologia de autenticação mútua 
iCLASS da HID garante que as leitoras e os cartões sejam programados para se 
comunicar antes da leitora enviar qualquer sinal ao painel. Essa mesma autenticação 
ocorrerá sempre que o cartão iCLASS for usado para aplicações de segurança de TI 
e outras aplicações no campus. Além disso, a nova tecnologia baseada em iCLASS 
é mais flexível, oferecendo configurações exclusivas de turnos e níveis de acesso 
nunca antes disponíveis. Por exemplo, os laboratórios podem programar níveis de 
acesso para que os alunos possam acessá-los apenas em horários indicados. 

O Sun Card da ASU, um cartão inteligente sem contato iCLASS composto de  
16 bits com fita magnética é impresso com a foto do aluno, junto com o logotipo 
da ASU. O Programa Corporate 1000 da HID fornece à universidade um formato de 
cartão exclusivo de 35 bits, desenvolvido especificamente para a ASU, com mais de 
um milhão de números de cartões individuais no formato designado. Os números 
designados são controlados durante o processo de fabricação para evitar que sejam 
duplicados. Esses cartões do Corporate 1000 oferecem aos alunos um único cartão 
universal para uso em todo o campus universitário. A universidade tem planos de 
emitir mais de 40.000 cartões para alunos e funcionários nos próximos dois anos, a 
uma taxa de 20.000 cartões ao ano.

O versátil cartão iCLASS permite crescimento com o sistema de controle de acesso 
da universidade e pode adicionar hologramas, fita magnética e dados biométricos.

“... os recursos de tecnologia 
de identificação e de controle 
de acesso sem contato de alto 
desempenho iCLASS fornecem 
à ASU uma solução robusta e 
confiável para os dias atuais e 
dão ao sistema a flexibilidade 
para tratar as necessidades 
futuras de segurança.”

-	Mike	Tiffin	da	Henry	Bros.	Electronics
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