ใช ้งานบนมือถือ
อย่างมั่นใจ

HID Mobile Access®
สะดวกสบาย ชาญฉลาดและปลอดภัย

การเข ้าถึงแบบชาญฉลาดส�ำหรับ
่
โลกที่มีการเคลือนไหวมากกว่
า
คุณพร ้อมอ ้าแขนรับระดับทางเลือกใหม่ที่
เทคโนโลยีบนมือถือน� ำมาให ้เพื่อควบคุมการเข ้า
้ สมาร ์ทโฟนไปยังอุปกรณ์สวม
ถึงหรือยัง ตังแต่
ใส่และแท็บเล็ต อุปกรณ์มือถือมีอยูใ่ นสภาพ
้ ้อมใช ้งานเพื่อ
แวดล ้อมส�ำนักงานในปัจจุบน
ั นี พร
เป้ าหมายต่างๆ มากมาย มือถือได ้กลายเป็ น
เทคโนโลยีจำ� เป็ นส�ำหรับสหัสวรรษใหม่ ที่เสนอ
ความสะดวกสบายและความคล่องตัว ด ้วยการ
พัฒนาเหล่านี ้ การใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
บนมือถือเพื่อเข ้าถึงประตู ที่จอดรถและประตูที่
จอดรถ รวมถึงเครือข่ายและแอพพลิเคช ันบริษท
ั
่
้
และอืนๆ
อีกมากมาย เป็ นขันตอนสมเหตุ
สมผล
ในวิวฒ
ั นาการของการควบคุมการเข ้าถึง

“การต ้องพกอุปกรณ์เดียวส�ำหรับ
งานประจ�ำวันมากมายนั้นยอด
เยี่ยมมาก”
Alison Brown
Facilities, Operations and Events
Manager, Netflix

้ั ำด ้วยโซลูช ัน
HID Global เป็ นนวัตกรรมชนน�
่
ทีได ้รับรางวัล HID Mobile Access® ที่ช่วย
ให ้องค ์กรสามารถตอบโจทย ์ความต ้องการของ
ผูใ้ ช ้เพื่อความสะดวกสบายและเพื่อเป็ นทาง
เลือก การขยายหน้าที่การควบคุมการเข ้าถึงไป
ยังอุปกรณ์มือถือท�ำให ้ผูใ้ ช ้เข ้าถึงสถานที่ท�ำงาน
ได ้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายโดยใช ้อุปกรณ์
มือถือของพวกเขาที่พวกเขามักพกติดตัวตลอด
้ ประตูที่จอดรถไปจนถึงประตู เครือ
เวลา ตังแต่
่
ข่ายและอืนๆ
HID Mobile Access สามารถ
ช่วยองค ์กรตอบสนองความต ้องการที่เพิ่มมาก
้ ่อความสะดวกสบายในโลกที่ความคล่องตัว
ขึนเพื
ต ้องมาก่อนนี ้

้ ตอบสนองความต้องการ
ทางเลือกมากขึน
ของคุณด้านความคล่องตวั และความ
ต้องการความสะดวกสบาย
่
ความสะดวกสบายที่การเชือมโยงบนมื
อถือ
่
เสนอก�ำลังเปลียนวิ
ธท
ี ี่เราใช ้ชีวิต ท�ำงาน
และเล่น HID Mobile Access ท�ำให ้ผูค้ น
สามารถเลือกย ้ายการควบคุมการเข ้าถึงโทรศัพท ์
่
แท็บเล็ต นาฬิกาและอุปกรณ์สวมใส่อืนๆ
ตาม
ความต ้องการ โซลูช ันใช ้ได ้ตามที่ตรงกับความ
ต ้องการของคุณมากที่สุด ใช ้เป็ นโซลูช ันบนมือ
้ ้าในระบบการ
ถืออย่างเดียวหรือรวมโซลูช ันนี เข
ควบคุมการเข ้าถึงที่มีอยูแ่ ล ้วโดยใช ้บัตร เปิ ด
ประตูด ้วยการแตะในระยะใกล ้หรือจากระยะไกล
โดยใช ้การเปิ ดใช ้งาน Twist and Go ขึน้
อยูก
่ บ
ั แอพพลิเคช ันหรือประสบการณ์ผูใ้ ช ้ที่
้ งรองรับอุปกรณ์มือถือมาก
ต ้องการ โซลูช ันนี ยั
ที่สุดในอุตสาหกรรมในปัจจุบน
ั ด ้วย ดังนั้นคุณจึง
สามารถก�ำหนดประสบการณ์บนมือถือที่เหมาะ
ส�ำหรับองค ์กรของคุณ

ตอบสนองความต ้องการโซลูช ันบน
มือถือที่สะดวกสบาย
HID Global เสนอหนึ่ งในโซลู ช ัน
การเข้าถึงบนมือถือที่ใช้กน
ั กว้าง
ขวางและปรับเปลี่ยนได้มากที่สุดใน
อุตสาหกรรมด้วยการรับรองระดบ
ั โลก
้ ำหรับ Bluetooth
ที่เพิ่มมากขึนส�
Smart และแอพพลิเคช ันใหม่
ส�ำหรับ NFC ความเป็ นผู น
้ � ำใน
่
ตลาดด้านตัวตนทีไว้ใจได้ของเรา
่ั
ท�ำให้มนใจได้
วา
่ การสื่อสารข้อมู ลตัว
้
ตนผ่านอุปกรณ์มือถือนันปลอดภั
ย
และมีการปกป้ องความเป็ นส่วนตัว

้ – การเชือมโยง
่
แอพพลิเคช ันมากขึน
สภาพแวดล้อมผ่านโซลู ช ันบนมือถือ
จินตนาการโลกที่การเข ้าถึงอยูใ่ นก�ำมือคุณ
สามารถพบ HID Mobile Access ใน
่
ผลิตภัณฑ ์มากมายที่เสนอการเชือมโยงบนมื
อถือ
่
้
อุปกรณ์ทีคุณใช ้เปิ ดประตูเดียวกันนี สามารถท�ำให ้
คุณเข ้าสูเ่ ครือข่าย เปิ ดกุญแจอิเล็กทรอนิ กส ์และ
น� ำเอกสารออกจากเครื่องพิมพ ์ได ้อย่างปลอดภัย
้ ำหรับเวลา
คุณยังสามารถใช ้อุปกรณ์เดียวกันนี ส�
่
และการเข ้าร่วม เพือรับของว่างจากเครื่องขาย
ของอัตโนมัติหรือเข ้าถึงสถานี ชาร ์จยานพาหนะ
อิเล็กทรอนิ กส ์ HID Mobile Access ก�ำลัง
่
เชือมโยงสภาพแวดล
้อมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

้
ตอนนี การรั
กษาความปลอดภัยด ้านไอทีและการ
จัดการอาคารสถานที่สามารถรวมกันเป็ นโปรแกรม
การเข ้าถึงแบบผสมผสานแล ้ว องค ์กรต่างๆ หัน
มาสนใจประสิทธิภาพและโอกาสประหยัดเงินผ่าน
การจัดการการเข ้าถึงแบบรวมที่ส่วนกลางมากขึน้
่ างๆ ให ้ได ้มากขึนโดยใช
้
เนื่ องจากต ้องท�ำสิงต่
้งบ
ประมาณน้อยลง HID Mobile Access ก�ำลัง
น� ำทางด ้วยโซลูช ันบนมือถือที่รองรับความต ้องการ
ขององค ์กรในปัจจุบน
ั ในโลกที่ความคล่องตัวต ้อง
มาก่อน

ความมั่นใจมากขึน้
HID Mobile Access ปฏิบต
ั ิตาม
EU Data Protection Directive
่
95/46/EC ซึงอนุ
ญาตให้มีการโอน
ข้อมู ลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป
ไปประเทศนอก EU/EEA การตรวจ
สอบและปรับปรุงต่อเนื่ องรับประกันการ
ปกป้ องความเป็ นส่วนตัวที่ตรงตาม
ระเบียบของสหภาพยุโรป

การรักษาความปลอดภัยและการปกป้ อง
ความเป็ นส่วนตัวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
HID Mobile Access มีเทคโนโลยีข ้อมูล
รับรองแบบเหนื อชนั้ Seos® ดังนั้นจึงสามารถ
ส่งมอบการรักษาความปลอดภัยและความเป็ น
ส่วนตัวระดับสูงสุดที่มีอยูเ่ พื่อการควบคุมการเข ้า
้ นไปตาม
ถึง เทคโนโลยีที่มีรางวัลเป็ นประกันนี เป็
มาตรฐาน ISO และใช ้โดยรัฐบาลสหรัฐและ
่
่อเข ้ารหัสข ้อมูลลับและส�ำคัญ
องค ์กรทัวโลกเพื
้
ปัจจุบน
ั นี การรั
กษาความเป็ นส่วนตัวของข ้อมูล
่
ตัวตนทีอ่อนไหวมีความส�ำคัญกว่าที่เคยเป็ นมา
การปกป้ องความเป็ นส่วนตัวในโลกความคล่องตัว
้ ำเป็ นต ้องมีการตรวจทานมากกว่า
ต ้องมาก่อนนี จ�
และการวางแผนล่วงหน้ามากกว่า HID Global
้
ต ้องการปฏิบต
ั ิตามกฎที่สร ้างขึนมาใหม่
ด ้านการ
รักษาความลับของข ้อมูลอย่างต่อเนื่ อง โซลูช ัน
HID Mobile Access รวบรวมข ้อมูลที่จ�ำเป็ น
ต ้องมีสำ� หรับบริการเท่านั้น ไม่มีการจัดเก็บ
ข ้อมูลระบุตวั ตนได ้ส่วนบุคคล (PII) หรือข ้อมูล
ด ้านการเงินหรือการดูแลสุขภาพใดๆ เรายัง
ตรวจให ้แน่ ใจว่ามีการพึ่งพากันส�ำหรับการแบ่ง
ปันข ้อมูลกันและกัน

การผสมผสานและการสนับสนุ นทางเทคนิ ค
่
มันใจได
้ว่าการผสมผสานบนมือถือของคุณ
จะเป็ นไปอย่างราบเรียบมากที่สุดเท่าที่เป็ นไป
ได ้ HID Global Professional Services™
ให ้การสนับสนุ นเพิ่มเติมส�ำหรับองค ์กรที่ต ้องการ
ความช่วยเหลือเพื่อรวมการใช ้งานบนมือถือเข ้า
ในระบบควบคุมการเข ้าถึงของพวกเขา บริการ
้ั การปรึกษากลยุทธ ์และการออกแบบ
มีตงแต่
โซลูช ัน ไปจนถึงการน� ำไปใช ้และการอบรม
่ นการ
โดยที่ปรึกษาที่ได ้รับการรับรอง ซึงเป็
่
่
ใช ้ประโยชน์จากการปฏิบต
ั ิทีดีทีสุดในการใช ้
งานการเข ้าถึงบนมือถือ
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DOWNLOAD
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ลงทะเบี
ยน

จัดการผูใ้ ช ้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใน HID Mobile Access
• พ
 อร ์ทัล HID Mobile Access มี
อินเตอร ์เฟสที่ใช ้ได ้ง่ายส�ำหรับผูด้ แู ลระบบ

สัมผัสการเข ้าถึงบนมือถือที่ดีที่สุด พอร ์ทัลและ
แอพ HID Mobile Access ริเริ่มใหม่ของ
้ วยให ้องค ์กรต่างๆ ใช ้งานและ
HID Global นี ช่
จัดการผูใ้ ช ้บนมือถือได ้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ความมั่นใจ HID Mobile Access มีเทคโนโลยี
Seos® ที่มีรางวัลเป็ นประกัน ดังนั้นจึงสามารถ
จัดหาการจัดการตัวตนที่เหนื อกว่าและส่งมอบ
่
โซลูช ันบนมือถือที่มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา
้ เครืองอ่
่ าน
มากที่สุดที่มีอยูใ่ นปัจจุบน
ั นี ้ ตังแต่
่
บัตรทีเรียกใช ้งานด ้วยมือถือและตัวตนบนมือถือที่

• ก
 ารลงทะเบียนง่ายส�ำหรับผูใ้ ช ้ผ่านแอพริเริ่ม
ใหม่ของเรา
้ เหมือนกันเพื่อ
• การท�ำธุรกรรมแต่ละครังไม่
รักษาความเป็ นส่วนตัว
• ผ
 ูด้ แู ลระบบสามารถจัดการสิทธิการเข ้าถึงได ้
ง่ายดายตลอดเวลา
• ปลอดภัยสูง

Adrian Noriega
Field Project Mgr., RFI
Enterprises, Inc.

ปลอดภัย ไปจนถึงพอร ์ทัลการจัดการบนคลาวด ์
้
เทคโนโลยี HID Mobile Access สร ้างขึนมา
เพื่อท�ำงานด ้วยกันอย่างไร ้รอยต่อ

การแข่งขัน

้
“โซลูช ันนี แสดงให
้เห็น
เทคโนโลยีที่ท�ำงานได ้ดีที่สุด
้
และขันตอนถั
ดไปในการ
รักษาความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบายส�ำหรับการ
ควบคุมการเข ้าถึงจริงๆ”

พอร์ทัล HID Mobile Access®
Onboarding, ผู้ดูแลระบบ,
การสร้าง ACS, สินค้าคงคลัง
การรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้
ผู้ดูแลระบบจัดการ, อุปกรณ์,
ผู้ใช้ และ Mobile ID ผ่าน
แอพพลิเคชันธุรกิจของพวกเขาเอง
(เช่นระบบควบคุมการเข้าถึง)

ระบบส่วนหลังผู้ใช้
(เช่น ระบบจัดการตัวตน
ระบบการจอง ระบบควบคุมการเข้าถึง
ระบบ HR)

Mobile ID ถูกโอน
อย่างปลอดภัยเข้าในมือถือ
ในอากาศ

การเข้าถึงบนมือถือ HID
Portal API

อุปกรณ์มือถือสื่อสาร
กับโปรแกรมอ่าน iCLASS SE® บน
เทคโนโลยี Seos® ผ่าน
HID Mobile App (หรือแอพบุคคลภายนอก
ที่มี HID Mobile App SDK)

“Tap” หรือ
“Twist and Go”

Mobile ID ยืนยันความถูกต้องโดย
โปรแกรมอ่าน iCLASS SE® และ
ข้อมูลตัวตนที่ไว้ใจได้ถูกส่งต่อ
ไปยังคณะกรรมการที่ดำเนินการที่เหมาะสม
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