CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

HID Mobile Access®
CONTROLE DE ACESSO SEGURO ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
 Inovador – Maximiza tecnologias de comunicação padrão para uma solução móvel
interoperável com os sistemas iOS® e Android™ dos smartphones.
 Prático – Acionamento por toque ou gestos “Twist and Go” para abrir portas
facilmente, combinando segurança e praticidade.
 Dinâmico – Maior eficiência operacional no controle de acesso móvel através de um
portal robusto e ágil.

EXPERIÊNCIA ÚNICA PARA O
USUÁRIO
HID Mobile Access® abre as portas
de forma totalmente nova. Com
nossa inovadora tecnologia de gestos
patenteada, basta o usuário virar seu
dispositivo móvel ao se aproximar da
porta ou portão de estacionamento
para obter acesso normal.

A HID Global® tem um histórico extenso de
sucesso no avanço do controle do acesso
físico. A evolução do acesso móvel não é
exceção. O HID Mobile Access® potencializa
tecnologias de dispositivo móvel padrão
para criar uma solução universalmente
acessível, fácil de implementar e simples
de gerenciar.
Considerando que o dispositivo portátil
está sempre à mão e muito raramente
é perdido, ele passou a ser a tecnologia
mais valiosa que temos. O HID Mobile
Access integra segurança e conveniência
ao armazenar identidades protegidas nos
smartphones para abrir portas e portões.
Essa solução sólida habilita a comunicação
entre telefones Android ou iOS e leitoras,
usando o modo "Toque" de curto alcance,
ou à distância com o modo "Twist and Go"
patenteado pela HID Global. Feedback
ativo incluindo vibração e áudio melhora
a experiência do usuário na abertura de
portas.
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O HID Mobile Access facilita o gerenciamento de controle de acesso. Aumenta a
eficiência operacional com a capacidade
de gerenciar IDs Móveis através de um
portal on-line robusto. Basta enviar as
solicitações e a disposição ou o cancelamento dos IDs Móveis over-the-air.
Dispensa codificação física, impressão
ou retornos – as identidades seguras
são gerenciadas à distância através do
telefone.
Acionado por nossa tecnologia Seos®
premiada, o HID Mobile Access oferece
gerenciamento superior de identidade e
a solução móvel mais dinâmica disponível
atualmente.

CARACTERÍSTICAS DO HID MOBILE ACCESS®:

REQUISITOS DO HID MOBILE:

 Experiência similar do usuário com diferentes
dispositivos e sistemas operacionais, incluindo iOS e
Android.

 Leitoras iCLASS SE com habilitação para dispositivos móveis.
 Portal HID Secure Identity Services™, o portal administrativo
em nuvem para gerenciar as identidades seguras.

 A interação entre telefone e leitora é intuitiva, fácil de usar
e permite novas formas de abrir portas.
 Oferece o melhor portal de gerenciamento da categoria
para emitir e cancelar o fluxo automatizado de identidades
móveis, melhorando a eficiência administrativa.

 IDs móveis.
 Aplicativo HID Mobile Access® disponível no App Store da
Apple® e Google® Play.

 Suporte para leitoras: Seos®, iCLASS SE®, iCLASS® padrão,
MIFARE®, DESFire®, HID Prox®.

ESPECIFICAÇÕES
HID MOBILE ACCESS®
Compatibilidade do
dispositivo móvel

Android 4.3 ou superior usando Bluetooth® Smart
Android 4.4 ou superior
iOS 7.0 ou superior usando Bluetooth Smart

Múltiplas IDs móveis gerenciadas em um aplicativo
Aplicativo
Não há necessidade de iniciar o aplicativo para abrir uma porta
HID Mobile Access®
Experiência similar do usuário
Modos de abertura
Tecnologias sem
contato
Portal HID Secure
Identity Services™

Toque (como um cartão sem contato)
Gesto Twist and Go (a partir de distâncias de 2 m ou 6 pés)
Acionado por Seos utilizando normas de comunicação
Bluetooth Smart ou NFC
Emite e cancela IDs móveis
Processo simples de upload e gerenciamento de usuários
Totalmente automatizado

As IDs móveis podem ser protegidas por tela de bloqueio
do dispositivo
Comunicação "over-the-air" (OTA) com chaves por sessão
Segurança
protegidas por AES 128/SHA-256
As IDs móveis são assinadas e criptografadas usando AES 128
As IDs móveis são armazenadas no sistema operacional do
dispositivo móvel ou em um elemento seguro, quando disponível
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