
•   Sistema integrado, flexível 
e que antecipa avanços 
disponíveis no futuro

•   Solução de segurança  
de campus e cidade

tecnologia/produtos:

• Cartões inteligentes sem contato de leitura/gravação de 16 K iCLASS®

• Leitoras de cartões inteligentes sem contato iCLASS R10 e R40 iCLASS

Mercyhurst college

tecnologia de cartões inteligentes sem contato 
oferece solução Fácil de usar em um Único cartão 
para acesso e segurança integrados de alunos
Fundado em 1926, o Mercyhurst College, considerado uma das melhores escolas pelo U.S. 
News & World Report e pelo The Princeton Review, é uma escola líder de artes. Localizado 
em Erie, Pensilvânia, o campus principal do Mercyhurst, de 300.000 m2 possui 50 prédios 
e suporta mais de 3.500 estudantes, docentes e funcionários. Em 1991, o colégio comprou 
um seminário de 100 anos para um segundo campus, chamado Mercyhurst North East. 
Nesse local, aninhados nas íngremes costas a oeste da fronteira do estado de Nova Iorque, 
700 alunos estavam matriculados em um campus de 340.000 m2, localizado no centro de 
Concord, a região vinícola do país.

desafio
O crescimento e a expansão contínuos do Mercyhurst College sinalizavam para a 
necessidade de uma nova abordagem para a segurança do campus. A escola havia 
construído prédios “inteligentes” que incluíam um sistema de ar condicionado 
totalmente integrado, um sistema de lanchonete Debitek com fita magnética, palcos 
interativos com sistemas de apresentações, avanços tecnológicos sem fio, entre outros. 
No entanto, nenhum campus tinha um sistema de controle de acesso de estudantes que 
não fosse o tradicional de chaves e fechaduras. Alunos e docentes tinham vários cartões 
(identificação com foto, biblioteca, lanchonete e serviços de cópias), e um novo cartão 
de acesso teria sido o quinto cartão para carregar. Portanto, um sistema de controle 
de acesso mais sofisticado era fortemente desejado para os campus. A Mercyhurst 
estava buscando uma solução de um único cartão que integrasse todas as funções dos 
cartões já existentes ao controle de acesso físico agregado. A escola também queria 
implementar controle de acesso sem chaves, incluindo dormitórios seguros de calouros 
para acesso após o horário e férias escolares.

solução
A HID Corp., juntamente com o integrador de sistemas U.S. Services, aderiu 
entusiasticamente ao lema oficial do Mercyhurst College: “Carpe Diem – Aproveite 
o Dia.” Bob Mittleton de Tonawanda, do U.S. Services com sede em NY, atuou como 
engenheiro consultor no projeto. “Originalmente, tínhamos planejado implementar as 
tecnologias de proximidade e fita magnética especificamente para a lanchonete, mas 
verificamos que a solução de um único cartão iCLASS da HID era de longe a melhor 
opção, devido à ampla gama de aplicações que seria possível,” afirmou Mittleton. Ele 
escolheu o sistema de cartões inteligentes sem contato de leitura/gravação iCLASS 
pelos seus poderosos recursos de alto desempenho, incluindo vários tamanhos de 
memória, opções de fator forma e configurações flexíveis. 

estudo de caso do cliente

“A Mercyhurst luta por 
implementar sistemas 
sofisticados e de qualidade de 
empresas e marcas duradouros.” 

Roger Gregorich do Mercyhurst College



“Procurávamos maneiras de beneficiar constantemente nossos alunos e professores, 
mas mantendo os custos baixos a longo prazo. Acreditamos que quanto mais 
oferecemos aos nossos alunos, mais bem cuidados e tratados eles são. A Mercyhurst 
luta para implementar sistemas sofisticados e de qualidade de empresas e marcas 
duradouros”, afirmou Roger Gregorich do Mercyhurst College. Os cartões iCLASS® da 
HID® de 16k com identificação com fotos ofereciam uma credencial de várias aplicações 
altamente modificável com área de memória suficiente para armazenar a maioria 
dos modelos biométricos comuns. As leitoras R10 e R40 iCLASS fornecem acesso 
a prédios e dormitórios para calouros, em seis dormitórios inicialmente com cartões 
e leitoras. O sistema abrangendo todo o campus será implementado em fases. A 
participação no programa Corporate 1000 da HID fornece ao Mercyhurst um formato de 
cartão exclusivo aplicável a mais de um milhão de números de cartões individuais para 
uso nos dois campus da escola.

A solução de cartões simples totalmente integrada fornece um fácil caminho de 
migração, caso a escola decida adicionar novos aplicativos. À medida que mais pontos 
de acesso de controle físico e novas dependências “inteligentes” são construídos, eles 
incluirão leitoras de controle de acesso como parte do plano de construção. A escola 
espera adicionar vendas sem dinheiro e tornar o cartão um cartão tipo de débito total 
para que os alunos possam comprar livros nas livrarias, pizza na rua e gastar dinheiro 
nas lojas locais. O sistema iCLASS da HID também permite que o centro local de 
educação para adultos de Mercyhurst, o Research Intelligence Analysis Program (R/IAP) 
incorpore leitoras biométricas para controle de acesso de dupla verificação.

“Procurávamos maneiras de 
beneficiar constantemente 
nossos alunos e professores, 
mas mantendo os custos 
baixos em longo prazo.”
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