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Controle de Acesso, Redesenhado
A segurança encontra a modernidade com a HID Signo, a linha signature 
de leitoras de controle de acesso da HID Global. Apresentando um design 
elegante e sofisticado, as leitoras HID Signo expandem a tradição da HID de 
melhor desempenho da categoria e agregam recursos inovadores para manter 
as organizações seguras.

Para auxiliar as organizações a atender às necessidades de segurança de 
nosso mundo dinâmico, as leitoras Signo da HID foram projetadas para serem 
altamente versáteis, eficazes e conectadas para o futuro.

 ¡ Altamente versátil 
Suporte para a mais ampla gama de tecnologias de credenciais, 
incluindo a HID Mobile Access via NFC (Comunicação por Campo de 
Proximidade) e Bluetooth nativos. Além da tecnologia ECP da Apple® 
(método aprimorado de acesso a redes sem contato) para o suporte das 
credenciais na Apple Wallet™.

 ¡ Desempenho incomparável 
Armazenamento ultra seguro de chaves criptográficas em hardware 
certificado de elemento seguro, além de um novo recurso de detecção de 
superfícies que permite à leitora recalibrar e otimizar automaticamente o 
desempenho de alcance de leitura.

 ¡ Conectada ao Futuro 
Todas as leitoras incluem suporte nativo para OSDP (protocolo aberto 
de dispositivos supervisionados) para comunicação bidirecional segura. 
Cada leitora também foi projetada para ser conectada e gerenciada 
remotamente sem “sneakernet” ou necessidade de ser tocada 
fisicamente.

Além disso, as leitoras Signo da HID são simples de comprar e instalar, 
facilitando o processo de upgrade para todos.

“Esta inovadora leitora foi 

projetada com versatilidade 

em perspectiva, satisfazendo 

a crescente demanda por 

personalização”.



As leitoras mais  
versáteis existentes
Suporte nativo para a mais ampla gama de tecnologias de credenciais

Quando se trata de controle de acesso, a escolha é importante. Atualmente, 
nenhuma leitora de controle de acesso disponível no mercado se compara 
à Signo da HID, em termos de suporte a tecnologias de alta frequência. 
De fato, as leitoras Signo da HID têm arquitetura flexível e capacidade de 
interoperabilidade com mais de 15 tecnologias de credenciais, incluindo 
Seos, HID Mobile Access, MIFARE DESFire EV1/EV2, iCLASS e muito mais.

Esse suporte incomparável à credencial também se estende além das 
tecnologias atuais, uma única leitora Signo da HID, é também capaz de 
disponibilizar suporte a todas as seguintes tecnologias de credenciais 
legadas:

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity

 ¡ 125 kHz ID-1 single

Esse recurso não disponibiliza apenas opções, mas também simplifica a 
migração para tecnologias de credenciais modernas.

Cada leitora Signo da HID também inclui o ECP da Apple (método 
aprimorado de acesso a redes sem contato)  para o suporte das credenciais 
na Apple Wallet

“As leitoras Signo da 

HID incluem controle 

de velocidade, um 

recurso patenteado para 

proteção contra ataques 

eletrônicos rápidos de 

força bruta”.



Signo = Segurança
Não importa o quão complexa é sua necessidade de controle de acesso, a 
segurança vem em primeiro lugar.

As leitoras Signo da HID oferecem segurança incomparável, proporcionando 
uma abordagem simples e eficaz para garantir o controle de acesso em 
praticamente qualquer cenário. Isso é possível graças a um modelo de 
segurança multicamadas que garante a autenticidade e a privacidade dos 
dados.

Recursos de segurança adicionais que incluem:

 ¡ Armazenamento seguro de chaves criptográficas em hardware certificado  
 de elemento seguro (EAL5+).

 ¡ Suporte nativo ao Protocolo de Canal Seguro OSDP para comunicação  
 bidirecional criptografada entre a leitora e a controladora de porta.

 ¡ Autenticação segura e confiável utilizando o SIO da HID (Secure Identity  
 Object™, ou Objeto de Identidade Segura) um modelo de dados para  
 armazenagem e transporte de informações de identidade em um único  
 objeto

 ¡ Suporte para os programas iCLASS Elite® e Corporate 1000 da HID,   
 disponibilizando aos profissionais de segurança uma chave de   
 autenticação personalizada para maior segurança

Fácil de Instalar, ainda mais 
Fácil de Gerenciar
Nos negócios de segurança, tempo é dinheiro.

As leitoras Signo da HID são fáceis de instalar, graças ao design do novo 
bloco de terminais de cablagem que permite a montagem embutida, não 
exigindo espaçador adicional. Essas leitoras também dispõem de uma 
classificação IP65 para aplicações em áreas externas, sem a necessidade de 
vedação adicional.

Após serem instaladas, as leitoras HID Signo são fáceis de atualizar e 
gerenciar com os recursos BLE e OSDP embarcados. Elas são totalmente 
compatíveis com o HID Reader Manager para configurar e atualizar 
convenientemente o firmware em campo. Além disso, a configuração pode 
ser simplificada por meio da controladora via OSDP.

“As leitoras Signo da HID 

são fáceis de instalar, graças 

ao design do novo bloco de 

terminais de cablagem”. 



Controle de acesso mais 
inteligente e mais conectado
O upgrade para a Signo da HID possibilita aos proprietários de edificações 
tornar seus sistemas de segurança a prova de futuro, como nunca antes, 
garantindo que eles estejam equipados com ferramentas verdadeiramente 
dinâmicas, para fazer face à novas ameaças ou implementar os 
aprimoramentos que forem necessários para o futuro

As leitoras Signo da HID são projetadas para transcender o tradicional 
método de proteção de portas, sendo conectadas e gerenciadas em um 
ecossistema moderno e distribuído. Essa funcionalidade permite que os 
sistemas de controle de acesso respondam dinamicamente à medida que 
surgirem novas necessidades, configurações ou ameaças.

Essas inovadoras leitoras garantem uma experiência à prova de futuro para 
as organizações:

 ¡ Provendo recurso de acesso móvel nativo 
 —implemente o acesso móvel quando você estiver preparado

 ¡ Garantindo a migração simplificada de Wiegand para OSDP 
 —habilita a comunicação criptografada segura entre a leitora e a   
 controladora da porta

 ¡ Suportando tecnologias de credenciais legadas e futuras  
   —faça o upgrade das credenciais existentes para uma tecnologia segura,  
 ao seu próprio ritmo

“Após a instalação e 

configuração de uma 

leitora Signo da HID, os 

usuários podem contar 

com a tecnologia que 

funciona simplesmente 

conforme o planejado”.



A tecnologia de  
amanhã está aqui
As leitoras Signo da HID orientam as organizações de hoje para o futuro do 
controle de acesso

Além de seu design moderno e elegante, esta inovadora plataforma de 
leitoras proporciona um desempenho flexível e confiável, com suporte para a 
mais ampla gama de tecnologias de credenciais. A Signo amplia a liderança 
da HID Global no setor de controle de acesso, proporcionando segurança 
incomparável e alto desempenho com o acréscimo de novos recursos para 
melhor fortalecer as instalações e mais além.

O upgrade de suas leitoras de controle de acesso para a Signo da HID garante 
conveniência e segurança hoje, enquanto prepara você para o que vai 
acontecer amanhã—esse é o compromisso da Signo.

Para saber mais, visite hidglobal.com.br/signo

“As leitoras Signo da 

HID foram concebidas 

para serem integradas 

ao HID Origo, uma 

poderosa plataforma 

em nuvem que provê a 

fundação para todas as 

soluções baseadas em 

nuvem oferecidas pela 

HID Global”.

Desempenho no qual  
você pode confiar
As leitoras Signo ampliam a tradição da HID no desempenho confiável e 
eficaz do controle de acesso.

Essas leitoras são confiáveis e aplicáveis à uma grande variedade de 
casos de uso e incluem aprimoramentos que engendram eficiências para 
organizações de qualquer porte.

 ¡ O novo recurso de detecção de superfícies permite que a leitora   
 detecte quando está montada sobre uma estrutura metálica e recalibre  
 automaticamente o desempenho para otimizar o alcance de leitura.

 ¡ A introdução de um teclado de toque capacitivo possibilita um   
 desempenho extremamente confiável em condições exigentes, ideal  
 para montagens ao ar livre em ambientes agressivos

 ¡ O suporte para iBeacon permite que os dispositivos móveis sejam   
 “despertados” antes de serem apresentados à leitora, melhorando   
 drasticamente o desempenho da primeira leitura do dia e a constância  
 do alcance de leitura.

 ¡ O recurso de economia de energia no modo de energia inteligente   
 possibilita uma experiência mais sustentável, reduzindo o consumo de  
 energia quando a leitora está em repouso
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