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Acesso Físico de Forma Inteligente - 
Com Smartphone 
A conectividade móvel mudou a 
forma como vivemos, trabalhamos 
e nos divertimos. De smartphones 
a tablets e dispositivos vestíveis 
(wearables), os dispositivos móveis 
estão sempre presentes nos ambientes 
dos escritórios atuais, constantemente 
conectados e servindo para uma 
variedade de objetivos. A oferta da 
tecnologia móvel atual proporciona 
portabilidade e praticidade, e 
representa uma etapa lógica na 
evolução do controle de acesso.

Atende a Demanda por Mobilidade e a 
Busca pela Praticidade 
A HID Global está na vanguarda da 
inovação com sua premiada solução 
HID Mobile Access®, que habilita 
as organizações a responderem às 
demandas dos usuários finais por 

praticidade nas instalações e as 
demandas de segurança de TI. Estender 
a funcionalidade de controle de acesso 
aos dispositivos móveis permite que 
os usuários finais acessem os seus 
locais de trabalho de forma segura e 
conveniente, usando seu dispositivo 
inteligente desde o portão do 
estacionamento, até a porta, além da 
rede corporativa e muito mais.

O HID Mobile Access suporta a maior 
variedade de dispositivos móveis da 
indústria atual. Você pode definir a 
experiência móvel adequada para 
sua organização, seja utilizando 
uma solução unicamente móvel, ou 
integrando soluções móveis em um 
sistema de controle de acesso existente 
baseado em cartão. 
"employing a pure mobile solution or 
integrating mobile into an existing card-
based access control system.  
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Acesso na Palma de Sua Mão

O HID Mobile Access está assumindo a 
liderança com soluções que atendem 
as demandas das organizações atuais, 
em um mundo preferencialmente em 
mobilidade. Conecte o seu ambiente 
como nunca antes, e avance com mais 
eficiência e redução de custos, obtidos 
através do gerenciamento de acesso 
centralizado.

Abra portas e portões com um toque 
de curto alcance, ou à distância 
usando a ativação Twist & Go. Em 
seguida use o mesmo dispositivo para 
fazer login na rede, abrir fechaduras 
eletrônicas, liberar a impressão segura 
de documentos, rastrear a gestão de 
tempo e presença, comprar um lanche 
em uma máquina de venda automática 
ou acessar uma estação eletrônica de 
carregamento de veículos.

Atende a Demanda por Soluções 
Móveis

O HID Mobile Access proporciona 
uma experiência homogênea para o 
usuário final, através de dispositivos e 
sistemas operacionais, bem como pela 
interação intuitiva entre o smartphone 
e a leitora. As aplicações se tornam 
mais eficazes quando funcionários, 
alunos ou visitantes, podem usar com 
seus dispositivos, em conjunto com os 
aplicativos que já tenham adotado. A 
HID Global disponibiliza ferramentas de 
integração que permitem a integração 
do HID Mobile Access em qualquer local 
de trabalho ou aplicativo organizacional. 
O aplicativo SDK e a API complementar, 
para integração de back-end, são 
ferramentas poderosas que contam com 
o suporte de nossa equipe de serviços 
aos parceiros.

A segurança física 
é superior quando 
requer que uma 
pessoa saiba que o 
smartphone pode 
ser usado como um 
chave, conheça o 
código para liberar o 
smartphone, e saiba 
como ativar a chave
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Segurança e Proteção de Privacidade 
de Dados de Identidade Sem 
Precedentes 

Atualmente, manter a privacidade 
de dados de identidades sensíveis, 
é mais importante do que nunca. 
Desenvolvido com a inovação do 
Seos®, uma tecnologia de credenciais 
baseada em software e com fator de 
forma agnóstico, não vinculada a um 
chip de hardware subjacente, o HID 
Mobile Access oferece o maior nível 
existente de segurança e proteção de 
privacidade para controle de acesso. 
A premiada tecnologia é baseada 
nos padrões ISO, usada pelo governo 
dos EUA e por diversas organizações 
globalmente, para criptografar dados 
sensíveis ou classificados.  
 
 
 

Tenha Tranquilidade Beneficiando 
do mais Alto Nível de Segurança e 
Privacidade

A liderança de mercado da HID 
Global em identidades confiáveis, 
garante a comunicação segura de 
dados de identidade, via dispositivos 
móveis. A HID Global está à frente das 
normas e regulações emergentes, e 
revisa continuamente as garantias de 
proteção de privacidade. As soluções 
HID Mobile Access coletam apenas 
informações necessárias para o serviço.

Mantendo os Padrões de Proteção

As leitoras da HID potencializam 
uma abordagem de segurança 
por camadas - e isto significa que 
a tecnologia combina múltiplos 
controles de segurança para proteger 
recursos e dados.

O Acesso Móvel 
permitiu que nossos 
funcionários e 
clientes tivessem uma 
experiência de usuário 
enriquecida, que 
estão considerando 
muito conveniente e 
inovadora.
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Por dentro do HID Mobile Access

Os usuários do HID Mobile Access são 
eficientemente registrados através 
de um portal de gerenciamento 
on-line, fácil de usar. Por meio de 
leitoras habilitadas para dispositivos 
móveis e identificações móveis 
seguras, a tecnologia HID Mobile de 
acesso é desenvolvida para operar 
perfeitamente em conjunto.

Escalabilidade e Redução de Custos 
Recursos do Portal HID Mobile Access:

 � Interface amigável para 
administradores

 � Registro simplificado para usuários 
finais através do aplicativo intuitivo

 � Transações exclusivas para garantir 
privacidade

 � Direitos de acesso facilmente 
gerenciáveis que podem ser 
controlados por um administrador a 
qualquer momento

 � Altamente seguro

O HID Mobile Access possibilita que 
as organizações participem de um 
modelo de faturamento baseado em 
assinatura, resultando em preços 
flexíveis e redução de custos. E como o 
Mobile Access utiliza o fator de forma 
agnóstico Seos®, pode ser estendido 
para usos além do controle de acesso 
de físico.

Para nossos 
estudantes, ele 
disponibiliza a forma 
mais segura de 
acesso aos edifícios 
e proporciona 
globalmente 
uma experiência 
evoluída. E para 
a Universidade, 
ele representa 
uma ferramenta 
de admissão que 
podemos oferecer 
para os novos alunos. 

MARK MULLANEY 
Diretor Assistente dos Serviços 

Comerciais - Universidade de Hull
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