
· Alto nível de proteção contra 
ataques intelectuais

· Integração com sistemas já 
existentes da Capital Group

· Escalabilidade, flexibilidade e 
potencial funcional infinito

produtos de tecnologia:
· Leitoras de Cartões Inteligentes Sem Contato R40 iCLASS de 13,56 MHz
· Cartões de Proximidade e Cartões Inteligentes sem Contato de Tecnologia Dupla Prox ICLASS

MoscoW capital plaZa

implementação de um sistema de segurança e identificação totalmente 
integrado e escalonável em um proeminente complexo empresarial 
multifuncional em Moscou

O Capital Plaza, um novo e moderno complexo multifuncional no centro de Moscou, oferece 
um ambiente ideal para desenvolvimento empresarial e comércio. Localizado em uma área de 
prestigio no coração da capital da Rússia, o centro empresarial de 49.000 m2 inclui os mais 
avançados sistemas de suporte vital, comunicação e segurança fornecidos pelos fabricantes 
líderes globais. Inclui também um espaçoso estacionamento subterrâneo de três andares, com 
capacidade para acomodar 385 veículos.

desafio
Desenvolvido para ser uma instalação de classe mundial para muitas das proeminentes 
organizações empresariais da Rússia, o Capital Plaza de Moscou precisava de um sistema 
de segurança profissional inigualável para garantir a segurança e a proteção das diversas e 
dinâmicas empresas com sede no centro. Um dos principais elementos desse centro empresarial 
seria seu sistema de controle de acesso, que incluiria mais de 290 leitoras para registrar 
visitantes e funcionários da empresa e quatro leitoras remotas para registro de veículos.

Embora inicialmente o sistema tivesse que acomodar 7.000 usuários, era necessário que a solução 
de segurança pudesse ser facilmente expandida, com capacidade para gerenciar até 20 mil 
usuários por dia. O sistema de controle de acesso selecionado tinha que monitorar o acesso aos 
andares e aos escritórios e registrar todos os acessos de entrada e saída de automóveis. Além 
disso, era essencial que a solução se concentrasse na proteção contra credenciais falsificadas a 
fim de garantir que apenas o pessoal autorizado tivesse acesso aos locais protegidos.

A compatibilidade do sistema com as leitoras de Proximidade da HID (instaladas anteriormente 
em outras dependências pertencentes à Capital Group e controladas por ela) também era 
necessária para manter as eficiências dos custos. Acima de tudo, eram fundamentais a 
escalabilidade e a capacidade de expansão do sistema de controle de acesso. A ampla solução 
de segurança tinha que fornecer uma oportunidade para aplicações futuras, como, por exemplo:

•   Identificação biométrica (armazenamento de modelos biométricos em um cartão inteligente 
sem contato)

• Cartão de ponto
• “Máquinas de vendas de “carteira eletrônica”
• Sistemas de estacionamento com acesso de veículos por longo alcance
• Dados pessoais, médicos e sociais

solução
De acordo com Igor N. Lyubivoy, chefe do serviço de segurança da Capital Group, era importante 
que a empresa garantisse o desenvolvimento futuro do sistema de controle de acesso. Levando isso 
em consideração, a organização estabeleceu vários critérios para orientar suas escolhas, incluindo 
a confiabilidade e a tecnologia avançada dos equipamentos e do software. Outro importante fator 
de decisão foi o conhecimento e a experiência do integrador e o potencial do sistema. Com base 
nesses fatores, a Capital Group optou por trabalhar com a AAM Systems em um pacote baseado 
em software LyriX e leitoras de cartões inteligentes sem contato iCLASS da HID.

estudo de caso do cliente



A AAM Systems (uma empresa russa líder na distribuição de soluções HID) oferece uma ampla 
gama de produtos de identificação HID, desde cartões e leitoras de proximidade até cartões e 
leitoras inteligentes sem contato iCLASS.

A AAM Systems recomendou o uso do sistema de software LyriX para o Capital Plaza a fim de 
gerenciar com facilidade o sistema integrado de controle de acesso. Várias leitoras de cartões 
inteligentes sem contato iCLASS R40 da HID e cartões de dupla tecnologia Prox iCLASS foram 
utilizados para fins de identificação. Os cartões continham dois chips: tecnologia de proximidade 
de 125 kHz e de cartões inteligentes sem contato de 13,56 MHz, O uso de cartões Prox iCLASS 
de dupla tecnologia (proximidade e cartão inteligente sem contato) permitiu à Capital Group 
uma integração simples com seus sistemas legados (leitoras Prox de 125 kHz HID). Além disso, 
os equipamentos da HID foram facilmente integrados com os sistemas de outros fabricantes. 
Proteção e confiabilidade das funções do sistema foram garantidas por meio de dois métodos: 

• Aplicação do equipamento iCLASS para garantir a proteção dos canais de comunicação e 
que os cartões e as leitoras iCLASS ofereciam identificação mútua.

• Alta resistência e tolerância a falhas do sistema LyriX garantiam que os equipamentos 
iCLASS eram gerenciados com eficiência.

“Os dispositivos da série iCLASS são perfeitamente adequados para ampliar ainda mais as 
oportunidades dos sistemas, fazendo uso combinado de controle de acesso e outros sistemas, 
trabalhando junto com dados pessoais, como, por exemplo, biometria, estacionamento, cartão 
de ponto, etc. de modo muito mais conveniente, econômico e confiável” afirmou Alexei A. 
Gintse, Diretor de Marketing da AAMSystems. “É um prazer para nós ter um parceiro como a 
HID Corporation, uma empresa na área de soluções avançadas para sistemas de identificação 
sem contato.”

Para acesso de veículos e motoristas autorizados em veículos sem contato (hands-free), a 
garagem do estacionamento do Capital Plaza foi equipada com leitoras TRANSIT Nedap da 
Nedap, com sede nos Países Baixos. Colocando-se um cartão Prox iCLASS da HID no dispositivo 
Nedap Combi-Booster especializado, é possível identificar o motorista a uma distância de 
até 10 metros, em movimento, enquanto ele também recebe uma identificação do veículo. O 
sistema permite que o centro empresarial registre simultaneamente o motorista e o veículo que 
estão entrando na garagem, oferecendo alto nível de segurança. Além disso, os motoristas não 
precisam abrir a janela do veículo para apresentar o cartão Prox iCLASS. Separadamente do 
Combi-Booster, o cartão Prox iCLASS pode ser utilizado pelos funcionários para acesso ao edifício.
 
A gerência da Capital Plaza também pode utilizar cartões inteligentes sem contato iCLASS para 
armazenar dados biométricos. Utilizando leitoras biométricas de impressão digital, é possível 
armazenar as impressões digitais dos funcionários diretamente no cartão iCLASS. 

Essas amplas oportunidades de integração e expansão das funcionalidades dos sistemas de 
controle acesso (baseadas em leitoras iCLASS) possibilitam o desejo da Capital Group de ter um 
sistema moderno que resolverá uma ampla variedade de tarefas no futuro.

“Os dispositivos da série iCLASS 
são perfeitamente adequados para 
ampliar ainda mais as oportunidades 
dos sistemas, fazendo uso 
combinado de controle de acesso e 
outros sistemas, trabalhando junto 
com dados pessoais, como, por 
exemplo, biometria, estacionamento, 
cartão de ponto, etc. de modo muito 
mais conveniente, econômico e 
confiável.” 

Alexei A. Gintse,  
DIRETOR DE MARKETING 
DA AAM SYSTEMS.
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