
PRINCIPAIS MOTIVOS PELOS QUAIS A SIGMAPOINT ESCOLHEU A SOLUÇÃO RF IDeas/iCLASS®

1. Flexibilidade e simplicidade da solução AIR ID® da RF IDeas.
2. ��Solução independente e acessível que pode ser facilmente incorporada ao conjunto de aplicações já 

existente.
3. ��Vantagens de Tags iCLASS de 13,56 MHz sem as despesas de ter que modificar a identificação dos 

funcionários.
4. Escalabilidade, flexibilidade e alta funcionalidade sob o desafio de condições de fábrica.

SIGMAPOINT TECHNOLOGIES INC.

As leitoras e gravadoras AIR ID® da RF IDeas e as tags adesivas 
inteligentes sem contato de 13,56 MHz iCLASS da HID ajudam a 
controlar cartões de ponto/custos de trabalho para melhorar a 
eficiência do fluxo de trabalho e aumentar a lucratividade 
Para reduzir as despesas gerais das instalações de fabricação em alta escala, uma prática popular entre 
as empresas de desenvolvimento e organizações de renome em grande escala é a terceirização geral, 
ou de parte das operações de fabricação para fabricantes contratados especializados. Usando essa 
abordagem, as organizações reduzem ou eliminam as despesas de mão-de-obra especializada da área 
de engenharia, manutenção de equipamentos, custos de carregamento de estoque e instalações físicas 
de teste de produtos, enquanto aumentam eficiências como velocidade na entrega de projetos e volume 
de produtividade operacional.

Sediada in Cornwall, Ontario, a SigmaPoint Technologies, Inc. é fabricante líder de contratos eletrônicos 
do Canadá, fornecendo serviços de montagem de ponta a ponta e prontos para uso para produtos 
eletrônicos altamente complexos, sendo especializada no setor de radiofreqüência (RF).  Os clientes 
simplesmente submetem as especificações dos seus projetos, e a SigmaPoint vende ao cliente os 
componentes e monta os produtos acabados.

A empresa conta com uma exclusiva abordagem de alta tecnologia, usando o SigmaTrack (um conjunto 
proprietário de aplicações para Internet em alta escala). O sistema sem papel de última geração é usado 
para impulsiona produção, qualidade, cadeia de suprimento, engenharia, vendas e relatórios. O conjunto 
reside em um servidor da Web preparado para Adobe ColdFusion MX que trata toda a comunicação 
baseada na Web. Essa rede da empresa permite que os funcionários se comuniquem com outros 
departamentos, bem como com clientes e fornecedores.

Desafio
Embora a SigmaPoint forneça serviços de fabricação de engenharia de alta qualidade, a empresa não 
tem conseguido quantificar se seus funcionários estão alocados de forma ideal. Os registros de cartão 
de ponto dos funcionários da SigmaPoint eram tratados manualmente, com os funcionários trocando 
cartões de horário registrados manualmente a cada duas semanas. Esse sistema manual impedia que 
a SigmaPoint automatizasse a coleção de cartões de horário por meio do SigmaTrack ou mantivesse 
registros sobre o tempo que os funcionários gastavam em cada projeto de fabricação e em quais tarefas. 
A empresa precisava de um sistema para facilitar a análise de dados e a sumarização para estimar 
trabalhos futuros.

De acordo com Adam Lauzon, Desenvolvedor de Aplicações da SigmaPoint, “A SigmaPoint queria 
melhorar e automatizar o controle de custos dos trabalhos a fim de alocar com mais eficiência os 
recursos para projetos futuros abaixo do nível de serviço e, o que era mais importante, determinar 
cotações mais precisas dos projetos.”

Escolhendo a solução ideal
Trabalhando com Ron Fiedler, Gerente de Vendas da Parceira HID Connect™, RF IDeas, Inc., Adam 
especificou uma solução simples e econômica capaz de proporcionar economia com o cartão de 
identificação de funcionários já existente e de oferecer suporte ao crescimento de aplicações de 
tecnologia de RFID de alta freqüência, sem precisar programar software de interface com RFID 
personalizado. Para atender a essa necessidade, a SigmaPoint escolheu a solução AIR ID Log-on da RF 
Ideas, acoplada a Tags Adesivas Inteligentes sem Contato iCLASS.  

A instalação e implementação
Para oferecer eficiência e automação aprimoradas, o desenvolvedor de aplicações da SigmaPoint projetou 
novas aplicações ativadas com a solução AIR ID Log-on da RF Ideas com tags iCLASS. Elas incluem: 

Estudo de caso do cliente

PRODUTOS DE TECNOLOGIA
• Uma gravador AIR ID® da RF Ideas
• Três leitoras Air ID® Playback da RF IDeas
• 500 Tags Adesivas Inteligentes  

sem Contato iCLASS da HID (2k bits,  
(256 Bytes))

A SigmaPoint queria melhorar e 
automatizar o controle de custos 
dos trabalhos a fim de alocar 
com mais eficiência os recursos 
para projetos futuros até o nível 
de produção e, o que era mais 
importante, determinar cotações 
mais precisas dos projetos.
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• Um novo módulo de Cartão de Ponto SigmaTrack® para automatizar o registro correto e
• Accu-Quote®, o novo módulo da SigmaTrack® responsável pela captura contínua de mão-de-

obra para ordens de serviço. 

Para usar o novo sistema, o administrador SigmaPoint aplica um transceptor HID iCLASS® auto-
adesivo, em forma de disco e do tamanho de uma moeda, à identificação plástica com foto de cada 
funcionário, plastificando-o com o cartão. Instantaneamente, a SigmaPoint tem um cartão inteligente 
sem contato com tecnologia de criptografia do padrão do setor, reduzindo o risco de comprometimento 
dos dados e duplicação de tags. Além disso, o design passivo, sem bateria e durável da tag 
iCLASS permite uma estimativa mínima de 100.000 leituras. Como as tags são fortes, flexíveis e 
resistentes a quebras, o investimento da SigmaPoint em Tags Adesivas iCLASS é sólido. As áreas de 
aplicações seguramente separadas nas Tags iCLASS são protegidas por chaves de leitura/gravação 
diversificadas de 64 bits, adicionando uma segurança aprimorada que não teria sido possível com a 
tecnologia de proximidade padrão de 125 kHz.  

Em seguida, utilizando o software  AIR® ID Writer e AIR ID Card Manager da RF Ideas, o administrador 
insere a identificação de usuário SigmaTrack exclusiva de cada usuário em uma área de aplicação 
segura da Tag iCLASS, criptografando automaticamente os dados de identificação do funcionário. 
Usando esse novo sistema, o funcionário não precisa mais lembrar, ou até mesmo conhecer, seus 
números de identificação, o que oferece uma defesa mais segura aos ativos e às informações 
corporativas. As leitoras plug-and-play AIR ID simplesmente são conectadas aos terminais de entrada 
de funcionários por meio de wedges (cunhas) de teclado USB. 

Para a captura de mão-de-obra, o módulo Accu-Quote® da SigmaTrack® permite controlar o tempo gasto 
em cada elemento do projeto, desde o minuto em que o funcionário se registra no centro de trabalho 
do chão-de-fábrica. O sistema também permite à SigmaPoint controlar automaticamente horas extras, 
jornada dupla, feriados e férias. Todos esses valiosos dados são armazenados em uma base de dados 
central que pode ser usada para relatórios sofisticados de gerenciamento. Além disso, os dados do 
cartão de horário podem ser exportados para o pacote de software de recursos humanos da SigmaPoint. 
Juntos, os dois sistemas permitem que a SigmaPoint determine a maneira mais eficiente de alocar seus 
recursos e corrigir possíveis áreas de lentidão, críticas para o sucesso de um projeto.

Benefícios observados
A SigmaPoint pode agora automatizar o controle de cartão de ponto dos funcionários e monitorar a 
produtividade/alocação de tempo para projetos específicos de fabricação, agilizando as operações. 
Além disso, a SigmaPoint migrou para os benefícios de credenciais inteligentes sem contato iCLASS 
de 13,56 MHz sem ter que modificar a identificação de seus funcionários, podendo considerar 
aplicações escalonáveis no futuro. A SigmaPoint não teve que migrar uma base de dados para o novo 
sistema, porque ele era compatível com outras versões de banco de dados herdados de identificação 
de funcionários. Com base no sucesso da implantação inicial, a SigmaPoint planeja implementar logo 
soluções similares em duas outras instalações físicas, um depósito e um centro de testes de RF.

Sobre a HID Global
A HID Global, fabricante líder no setor de controle de acesso, fornece 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; identificação com foto 
e software de controle de aplicação de cartão de identificação; impressora/codificadores de alta 
definição e soluções para emissão de cartões seguros. 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.

Sobre a RF IDeas Inc.
A RF IDeas projeta, desenvolve e fabrica soluções para leitoras de proximidade e sem contato pcProx® 
e AIR ID®que ampliam o uso de cartões de acesso predial para acesso e identificação. As aplicações 
incluem identificação de funcionários, registros, cartão de ponto, matrícula, coleta de dados, 
automação de processos, PDV e muito mais. A RF IDeas Inc é líder global em soluções de um único 
crachá para acesso e identificação. www.rfideas.com

HID CORPORATION, LTD
EUROPA, ORIENTE MÉDIO 
E ÁFRICA
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP Inglaterra
Tel: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840

HID CORPORATION
ÁSIA PACÍFICO
19/F 625 King’s Road
North Point, Island East
Hong Kong 
Tel: (852) 3160-9800
Fax: (852) 3160-4809

HID CORPORATION
AMÉRICAS E SEDE
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
Tel: (800) 237-7769
Tel: +1 (949) 598-1600
Fax: +1 (949) 598-1690

® HID e iCLASS são marcas registradas da HID Global Corporation. HID Connect é uma marca registrada da 
HID Global Corporation. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.


