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Leitora Biométrica HID® Signo: 
Trazendo Segurança e Praticidade 
Para Sua Porta
A biometria expandiu-se rapidamente em nosso cotidiano, hoje 
milhões de pessoas utilizam suas impressões digitais para desbloquear 
seus smartphones, ou para obter acesso à caixas eletrônicos. O uso 
da biometria de impressão digital para segurança de acesso físico 
proporciona praticidade aos clientes, pois as impressões digitais são 
únicas, não podem ser esquecidas, perdidas ou furtadas.

O dispositivo Leitora Biométrica de Impressão Digital HID Signo 25B, reúne 
a credencial de excelência com a tecnologia de imagem multiespectral 
globalmente patenteada, para fornecer uma solução de PACS com alto 
potencial.

Projetada para o “Mundo Real”
No “mundo real” as pessoas têm impressões digitais oleosas, úmidas, 
sujas, secas ou desgastadas. No entanto, isso não impõem desafio 
algum para a leitora biométrica HID Signo. A imagem multiespectral 
patenteada captura impressões na superfície e subsuperfície da digital, 
proporcionando imagens claras praticamente em todas as capturas e 
supera invariavelmente as demais tecnologias convencionais de impressão 
digital.

Com a utilização de dispositivos biométricos é comum os usuários finais 
recorrerem a redução dos limites de segurança para eliminar a irritação 
com as frequentes rejeições, com o risco de aumentar as possibilidades de 
falsas aceitações. A tecnologia multiespectral da HID Global garante que 
a segurança não seja comprometida por uma questão de conveniência - 
você obtém o melhor dos dois mundos.



Flexibilidade Incomparável
Implemente múltiplos modos de autenticação com uma única plataforma 
leitora, incluindo impressão digital biométrica e credenciais físicas ou móveis 
sem contato. Escolha quando implementar a autenticação de dois fatores 
para segurança adicional, armazenando templates de impressão digital no 
cartão ou exigindo uma combinação de impressão digital e smartphone.

Cada dispositivo é interoperável com uma ampla gama de tecnologias de 
credencial sem contato, incluindo HID Mobile Access, Seos, MIFARE DESFire 
EV1 / EV2 e iCLASS.

Autenticação de  
Dois Fatores

“Escolha quando 

implementar a 

autenticação de 

dois fatores para 

segurança adicional”. 

O que você tem Quem você é



“A imagem multiespectral 

captura a impressão 

digital da superfície 

externa, bem 

como a interna ou 

impressão digital de 

subsuperfície, para 

segurança incomparável 

e usabilidade 

incomparável”. 

Desempenho Inigualável
O sensor de imagem multiespectral patenteado incorpora a detecção 
de vivacidade confiável, para fornecer validação em tempo real, de que 
a impressão digital é genuína e real, garantindo ao mesmo tempo uma 
proteção superior contra centenas de materiais de spoofing usados 
comumente. Invista na melhor detecção de dedo vivo e falsificado da 
categoria, com uma taxa de correspondência de apresentação de ataque 
de Impostor de 0% certificada pelo NIST.

Todo esse desempenho em menos de um segundo, reduzindo 
significativamente possíveis atrasos e filas em entradas cruciais.

Pronta para o Futuro
Siga em Mobilidade! Selecione a autenticação com um dispositivo móvel 
de curto alcance, como um cartão físico tradicional, ou ative o recurso 
“Twist and Go” para desbloquear portas com um maior alcance antes 
de chegar. A Leitora Biométrica HID Signo provê suporte nativo para 
HID Mobile Access via Bluetooth ou NFC (Comunicação por Campo de 
Proximidade).

O OSDP (Protocolo Aberto de Dispositivo Supervisionado) também 
está disponível para oferecer suporte à comunicação bidirecional 
com a controladora de porta, incluindo a opção de criptografar essa 
comunicação por meio de um Canal Seguro para propiciar segurança 
aprimorada.

Cada Leitora Biométrica HID Signo é projetada para ser configurada e 
atualizada em campo, garantindo que os recursos e aprimoramentos mais 
recentes estejam a apenas alguns cliques de distância.
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“Confiável com 

precisão de 

99.9%
 na captura de 

imagens de 

impressão digital”. 

Desempenho Biométrico Seguro e 
Confiável
Segurança e Privacidade de Dados
A proteção de dados é sempre uma consideração fundamental, 
especialmente no ambiente sempre conectado em que vivemos.

Proteja-se contra vulnerabilidades onerosas com segurança ponta a ponta 
para os dados biométricos de cada usuário. As imagens biométricas são 
convertidas em um “template” (uma sequência de dados), o que significa 
que nenhuma imagem da impressão digital é salva.

Os templates armazenados no dispositivo ou servidor também são 
criptografados com AES-256 e a comunicação entre o servidor e o 
dispositivo é realizada sobre TLS (Segurança da Camada de Transporte), 
protocolo padrão da indústria.

 � Auxilie os usuários finais nas organizações, para suas avaliações 
de risco e em atendimento de suas obrigações regulatórias e 
conformidade, como o DPIA (Relatório de Impacto à Proteção de 
Dados) sob o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados).

 � Assuma o controle de sua identidade com o template no cartão, com 
credenciais Seos® oferecendo identificação 1:1 correspondendo às 
configurações de BLE do Dispositivo 

Design robusto e elegante 
A estética elegante encobre a robustez da Leitora Biométrica HID 
Signo, que é projetada para instalações em locais internos e externos. O 
dispositivo possui uma classificação de impacto IK9 para resistência a 
vandalismo, assim como uma classificação externa IP67 para proteção 
contra os elementos. O design também contempla uma instalação rápida, 
com características de fixação e um único parafuso, que reduz os tempos 
de instalação para somente alguns minutos.



Software HID Biometric Manager™
Cada dispositivo inclui acesso gratuito ao software web-based, HID 
Biometric Manager, que permite gerenciar até 2.000 leitoras de cada vez e 
até 100 usuários simultâneos de cada vez.

Esta aplicação do Windows executa a configuração e o gerenciamento da 
leitora, incluindo atualizações de firmware através da rede.

As opções de configuração incluem:

 � Registrar usuários com segurança (até 10 dedos/usuário) e codificar 
templates no cartão

 � Selecionar seu modo de autenticação

 � Ativar e desativar a compatibilidade da credencial

 � Carregar chaves HID Elite em campo

 � Ajustar as configurações audiovisuais

API Biométrica HID Signo
A API Biométrica HID Signo é uma avançada API local, que possibilita a 
completa integração dos dispositivos Biométricos HID Signo no sistema de 
controle de acesso de qualquer parceiro.

Para desenvolvedores, a API/SDK fornecerá um mecanismo completo, mas 
de fácil utilização, para controlar o fluxo de dados entre o sistema e até 
2.000 dispositivos Leitoras Biométricas Signo HID, para proporcionar a 
configuração do dispositivo, registro de usuários e funções de controle de 
acesso.

Atualizável em Campo
Os firmwares da Leitora Biométrica HID Signo e do software HID Biometric 
Manager, podem ser atualizados em campo para permitir a implementação 
contínua de novos recursos, funcionalidades e aprimoramentos de 
segurança.

“Projetada para 

ser atualizável em 

campo para permitir 

a implementação 

contínua de 

novos recursos, 

funcionalidades e 

aprimoramentos de 

segurança”. 



Faça uma Implementação Integral em Sistemas de Controle de Acesso 
Existentes
O upgrade de leitoras de cartão tradicionais para uma solução biométrica 
nunca foi tão simples. A interoperabilidade com uma grande variedade de 
controladoras de porta existentes, através do suporte para Wiegand ou 
OSDP (v2.1.7) para transferência de dados PACS, possibilita que a Leitora 
Biométrica HID Signo se integre facilmente, com proteção adicional, em 
sistemas de controle de acesso existentes com biometria do usuário.

Implementar como um Dispositivo de Borda
O dispositivo vem configurado para operação em modo leitora, mas pode 
ser configurado para operar como uma controladora de acesso de porta 
única, executando funções de autenticação e autorização de acesso local.

 � Basta definir a política de controle de acesso e o dispositivo continuará a 
operar mesmo quando estiver desconectado da rede

 � Dispositivos autônomos não são afetados pela latência temporária ou 
interrupção da rede - vital para proteção de áreas com altos valores

 � Decisão de acesso em tempo real sem dependência de hardware de 
controladora externa

 � Leve a autenticação de dois fatores para áreas remotas da edificação

Atendendo às necessidades globais
A Leitora Biométrica HID Signo é certificada globalmente com mais de 50 
certificações individuais ao nível do país. O software Gestor Biométrico HID 
também oferece suporte a vários idiomas, incluindo Espanhol, Português e 
Árabe
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