SIGNATURE PARK CONDOMINIUM
Estudo de caso do cliente
• Alta comodidade para moradores sem
comprometimento.
• Sistema fácil de implementar e gerenciar.
• Cartões com marcas aumentam a aceitação
e refletem o prestígio do Signature Park.

Tecnologia/Produtos
• Cartões Inteligentes Sem Contato iCLASS de 13,56 MHz
• Leitoras de Cartões Inteligentes Sem Contato R10 iCLASS de 13,56 MHz

• Economias futuras de custo com o
recurso de leitura/gravação dos cartões
inteligentes.

A solução de controle de acesso da HID oferece
comodidade para moradores de condomínio, sem
comprometer a segurança
O Signature Park Condominium é um desenvolvimento de sete anos a oeste
de Cingapura. O residencial de 928 unidades inclui instalações de resort e fica
localizado próximo a uma área de shoppings e restaurantes, e de uma reserva
natural.
Desafio
Estando localizada em uma área de trânsito intenso, a propriedade pode ser
facilmente acessada pelo público, comprometendo a segurança dos moradores.
Os visitantes e outras pessoas podiam entrar com facilidade no Signature Park.
Preocupado com a segurança dos moradores e da propriedade, o Conselho
de Gerentes do Signature Park resolveram erguer três portões e emitir
cartões de acesso para os moradores. Isso permitirá que aproximadamente
3.000 moradores entrem e saiam livremente, enquanto que os visitantes são
identificados pelos funcionários de segurança em dois postos de guarda antes
de entrarem no local.
Solução
A Administradora do Signature Park entrou em contato com a JOINTECH
Enterprise Pte Ltd, um parceiro local da HID Corporation com mais de 15 anos
de experiência no fornecimento de soluções de controle de acesso de alta
qualidade. A JOINTECH foi uma das três empresas convidadas a apresentar
uma solução de controle de acesso para o Signature Park. Após deliberação
e avaliação, a JOINTECH e o Signature Park reconheceram que os cartões
inteligentes sem contato iCLASS da HID com leitoras de cartões inteligentes
sem contato R10 iCLASS atenderiam à necessidade de um sistema de controle
de acesso para a propriedade. O Conselho de Gerentes e a Administradora

também se sentiram à vontade com o produto, devido à força da marca
HID, embora a solução HID fosse um pouco mais cara que as outras opções
apresentadas pelos outros concorrentes.
Depois que a decisão foi tomada, as leitoras de cartões inteligentes sem
contato iCLASS da HID foram instaladas nos três portões de acesso. As
leitoras iCLASS eram ideais, devido ao longo alcance de leitura, adicionando
comodidade aos moradores. A Administradora do Signature Park ficou
satisfeita com os cartões inteligentes sem contato iCLASS, pela capacidade
de leitura/gravação e pelo fato de que os cartões poderiam ter o logotipo do
condomínio com destaques dourados. A parte mais desafiadora do projeto
estava na entrada de dados e na distribuição dos 3.000 cartões inteligentes
sem contato aos moradores; no entanto, essa tarefa foi realizada com êxito
pela competência da Administradora, CHAN KOK HONG Property Consultants
Pte Ltd.
Ao final, os moradores do Signature Park estão satisfeitos com o sistema
de controle de acesso da HID, que já está instalado há vários meses,
especialmente durante esse período em que o terrorismo aumenta. A
segurança na propriedade é maior e há menos invasores.
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