
PrinciPais motivos Pelos quais a asDa escolheu a solução Da hiD Global 
1.   Recomendação de distribuidor lider na área de segurança ressaltando que a HID poderia
 oferecer uma grande variedade de produtos.
2. Capacidade de trabalhar com as credenciais já existentes, sem a necessidade de mudar os
 cartões em uso.
3. Confirmação de que a HID é uma marca confiável e de reputação
4. Escalabilidade futura possibilitada pela plataforma tecnológica iCLASS®

asDa

 Reconhecidas como o segundo maior grupo de supermercados na Grã-Bretanha e 
parte da família Wal-Mart, as lojas ASDA tornaram-se um nome conhecido entre as 
milhares de famílias no Reino Unido, oferecendo produtos de alta qualidade e preços 
competitivos. Com uma demanda cada vez maior por alta segurança, a ASDA entendeu 
que agora, mais do que nunca, era importante tomar medidas adequadas para proteger 
o estoque e os funcionários das 300 filiais da cadeia. Considerando as alternativas de 
segurança, a empresa reconheceu que havia chegado o momento de implementar um 
sistema de controle de acesso que afetasse o desempenho da empresa no futuro.

Para tanto, a ASDA uniu suas forças com os integradores de projetos da CBES (City 
Building Engineering Services) para identificar e avaliar as soluções de segurança 
disponíveis comercialmente que atendessem às necessidades e aos requisitos da ASDA. 
A avaliação da CBES apontou a Norbain, um distribuidor de soluções de segurança 
eletrônica do Reino Unido líder no setor, que recomendou a HID Global, pois ela podia 
oferecer uma ampla gama de produtos para atender aos requisitos especificados 
pela ASDA. A Norbain pôde endossar a ampla gama de produtos da HID, que inclui 
credenciais e leitoras de controle de acesso baseado em proximidade de 125 kHz e a 
premiada linha de cartões e leitoras inteligentes sem contato iCLASS® de 13,56MHz.

Para garantir uma implementação bem-sucedida (e aceitação por parte dos funcionários da 
ASDA), a gerência de segurança determinou um importante critério para o novo sistema: 
a empresa não teria que fornecer novas credenciais (ou seja mudar as identificações 
já existentes) para a equipe atual que já estava usando uma forma de credencial de 
identidade. Os funcionários da empresa utilizam credenciais Philips MIFARE®, usadas para 
registrar o cartão de ponto da equipe, além de vendas sem dinheiro.

Com base na sua extensa avaliação, a ASDA optou pelo ACT, um programa de 
gerenciamento de contatos e clientes que ajuda as empresas a fazer contato, criar 
relações e obter resultados, que seria usado com a impressora R10 iCLASS da HID. 

Como uma leitora de multitecnologia, a combinação da leitora R10 e de cartões 
inteligentes permite a leitura de dados de cartões iCLASS e números de séries 
de cartões Philips MIFARE®. A R10 também apresenta sistemas avançados de 
gerenciamento de chaves, reduzindo o risco de comprometimento dos dados ou de 
duplicação de cartão. O cartão inteligente iCLASS escolhido pela ASDA para uso com 
a leitora R10 permite funcionalidade e implementação de aplicações de autenticação 
biométrica, vendas sem dinheiro e/ou segurança de acesso lógico para crescimento 
escalonável no futuro.

A ASDA já tem notado os benefícios da implementação da R10 em suas lojas. “Estamos 
totalmente satisfeitos com a solução fornecida pela Norbain”, afirmou Steve Storey, 
Gerente de Segurança Técnica da ASDA.  “O sistema faz exatamente aquilo que 
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esperávamos que ele fizesse. Nosso pessoal não tem tido nenhum problema em utilizá-
lo.” Devido ao sucesso da implementação inicial de teste das leitoras R10 com a ASDA, 
a empresa já implantou o novo sistema de controle de acesso em 34 lojas. A HID Global 
tem orgulho de sua relação com a Norbain e reconhece o valor da sinergia criada com 
a parceria. Melissa Jenkins, Diretora de Vendas da HID para o Reino Unido e a Irlanda, 
afirmou: “A HID sente-se privilegiada em poder fazer parte de uma instalação com tal 
perfil, e estamos confiantes de que a solução não apenas atenderá às necessidades 
especificadas pelas lojas ASDA, mas também irá além de tudo o que se imaginou como 
possível.’’ 

A ASDA reforça sua decisão, reconhecendo a reputação da HID Global como uma marca 
confiável e de reputação na oferta do mais alto nível de atendimento ao cliente. A 
HID Global tem orgulho de poder ultrapassar os limites desse universo cada vez mais 
exigente de controle de acesso, permitindo várias aplicações como vendas sem dinheiro, 
cartão de ponto e verificação móvel.

sobre a hiD Global
A HID Global é um fabricante líder no setor de controle de acesso, fornecendo a 
clientes do mundo inteiro as tecnologias de cartão inteligente sem contato e de 
proximidade; estação central gerenciada por controladores de acesso; soluções de 
cartão protegido e personalizado; soluções de software de gerenciamento de cartões 
de identificação digital e com foto;soluções para emissão de cartões seguros e cilindros 
eletromecânicos de RFID. Sediada em Irvine, Califórnia, a HID Global, empresa do Grupo 
ASSA ABLOY, possui escritórios internacionais que atendem a mais de 100 países. Para 
obter mais informações, visite www.hidcorp.com.
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