HID Mobil Erişim®

Basit. Güvenli. Akıllı.

Modern Mobil Dünya için
Fiziki Erişim
Geçiş Kontrolünde Akıllı Yöntem Mobil
Mobil bağlanabilirlik yaşam, çalışma
ve oyun tarzımızı değiştirmiştir. Akıllı
telefonlardan giyilebilir cihazlara ve
tabletlere, mobil cihazlar bugünün
ofis ortamında hep varlar, her zaman
açıklar ve çeşitli amaçlar için hizmet
vermekteler. Mobil, bugün kolaylık ve
taşınabilirlik sunmak için başvurulan
teknolojidir ve geçiş kontrolünün
evriminde mantıklı bir adımdır.
Mobilite İhtiyacı ve Kolaylık Arzusu
ile tanışın
HID Global, kuruluşların son
kullanıcıdan gelen kolaylık talepleri ile
güvenlik için tesis ve BT ihtiyaçlarına
cevap verebilemelerini sağlayan,

ödüllü HID Mobile Access® çözümü
ile yeniliğe öncülük etmektedir.
Geçiş kontrol işlevselliğini mobil
cihazlara yaymak, son kullanıcıların
akıllı cihazlarını işyerinde, otopark
bariyerinden kapıya, ağa ve daha
fazlasına kadar, güvenli ve uygun bir
şekilde erişim için kullanabilmesini
sağlar.
HID Mobil Erişim endüstride bugün
mevcut olan mobil cihaz çeşitlerini
en geniş ölçekte destekler. İster
tamamen mobil bir çözüm kullanın,
ister mevcut kart tabanlı geçiş kontrol
sisteminize mobil yeteneği entegre
edin, kuruluşunuz için en doğru olan
mobil deneyimi tanımlayabilirsiniz.
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Kolaylık ve Seçim
Fiziki güvenlik
daha iyidir zira, bir
kişinin telefonun
bir anahtar olarak
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telefona gireceği
şifreyi ve anahtarı
nasıl etkinleştireğini
bilmesini gerektirir.
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Erişim Avucunuzun İçinde

Mobil Çözüm Talebini Karşılayın

HID Mobil Erişim, taşınabilirliğin
öncelikli olduğu bir dünyada,
günümüz kuruluşlarının ihtiyaçlarını
destekleyen çözümlerle yol
göstermektedir. İş ortamınızı daha
önce hiç olmadığı kadar bağlantılı
hale getirin ve merkezi geçiş yönetimi
sayesinde verimliliği artırarak
maliyetten tasarruf edin.

HID Mobil Erişim tüm cihazlarda ve
işletim sistemlerinde istikrarlı bir
kullanıcı tecrübesinin yanı sıra sezgisel
mobil cihaz-okuyucu etkileşimi sunar.
Çalışanlar, öğrenciler ya da ziyaretçiler
zaten alışkın oldukları uygulamaları
kendi cihazlarında kullanabildiklerinde
uygulamalar daha da güçlü hale
gelir. HID Global, HID Mobil Erişim
çözümünün her işyeri uygulamasında
veya kurumsal uygulamada
kurulmasına olanak veren entegrasyon
araçlarını da sağlamaktadır. Uygulama
SDK'sı ve arka uç entegrasyonu için
beraberinde gelen API Ortak Hizmetler
ekibimiz tarafından desteklenen güçlü
araçlardır.

Twist & Go etkinleştirmesi ile belirli
bir mesafeden ya da kısa mesafeden
cihazınızı okuyucuya yaklaştırarak
kapıları ve geçitleri açın. Ardından aynı
cihazı ağa giriş yapmak, elektronik
kilitleri açmak, yazıcıdan güvenli
olarak doküman çıkarmak, personel
ve devam kontrolü takip etmek,
otomatik yiyecek satış makinesinden
bir atıştırmalık almak ya da elektronik
araç şarj istasyonuna erişmek için
kullanın.
NFC Kısa Mesafe Dokunma
GÜVENLI ALTYAPI

Twist & Go (Çevir ve Geç)

Güvenli Mobil Erişim
Kimlik Verileri için Emsalsiz
Güvenlik ve Gizlilik Koruması

En Yüksek Seviye Güvenlik ve
Gizlilik ile Kendinizden Emin Olun

Günümüzde, hassas kimlik verilerinin
gizliliğini sağlamak her zamankinden
daha önemli bir iştir. Bir donanım
çipine bağlı olmayan, yazılım temelli
ve form faktörü bağımsız bir kimlik
teknolojisi olan Seos® tarafından
desteklenen HID Mobile Erişim,
geçiş kontrol için en yüksek düzeyde
güvenlik ve gizlilik koruması sağlar.
ISO standartları temelli ABD devlet
ve tüm dünya genelindeki kurumlar
tarafından gizli veya hassas verilerin
şifrelenmesinde kullanılan ödüllü
teknoloji .

Güvenilir kimlik bilgileri alanında
pazar lideri olan HID Global, mobil
cihazlar aracılığı ile kimlik verileri
iletişiminin güvenli olmasını sağlar.
HID Global, gelişmekte olan
poliçe ve kanunların da ilerisinde
kalmaya devam etmekte ve sürekli
değerlendirme sayesinde gizlilik
korumasını garanti etmektedir.
HID Mobile Erişim çözümleri
sadece hizmet için gerekli bilgileri
toplamaktadır.

Mobil Erişim teknolojisini hem kendi
çalışanlarımız hem
de müşterilerimiz

Korumanın Standardını Sürdürmek

kullanmışlar ve

HID okuyucular katmanlı bir güvenlik
yaklaşımı kullanır — yani, teknoloji
kaynakları ve verileri korumak için
birden fazla güvenlik kontrolünü
birleştirir.

zengin bir deneyim

GÜVENLI, BAĞLANTILI GEÇIŞ KONTROL

yaşadıklarını,
çok elverişli ve
yenilikçi olduğunu
belirtmişlerdir.
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Kapılar

Otopark

BT

Masaüstü/Dizüstü
Bilgisayar

Customer back-end systems
(e.g. identity management systems,
reservation system, access control
systems, HR systems)

HID Mobile Access
Portal API

n of Rollovers

"Tap" or
"Twist and Go"

Yönetim Portalı Kaydı,
Yönetici, Geçiş Kontrol
Sistemi kurulumu, Envanter
Son kullanıcı Güvenlik Yöneticisi
kendi iş uygulaması aracılığıyla,
cihazları, kullanıcıları ve Mobil
kimlikleri yönetir (örn. Geçiş
Kontrol Sistemi)

Mobil cihaz, HID Mobil
Uygulaması (veya HID Mobil
Uygulama SDK’sı ile 3. parti
uygulama) aracılığıyla Seos®
teknolojisi üzerinden iCLASS
SE® okuyucu ile iletişim kurar

Mobil Kimlik, telefona kablosuz
olarak güvenli bir şekilde
aktarılır

Müşteri arka uç sistemleri
(örn. kimlik yönetimi sistemleri,
rezervasyon sistemi,
geçiş kontrol sistemleri,
İK sistemleri)

HID Mobil Erişim
Portalı API'si

"Dokun" veya
"Twist & Go”
(Çevir ve Geç)"

Mobil ID verisi, iCLASS SE®
okuyucu tarafından doğrulanır
ve güvenilir kimlik verisi doğru
işlemi yapmak üzere
panele iletilir

KULLANICILARI VERIMLI BIR ŞEKILDE YÖNETIN

Kolay Son Kullanıcı Kaydı
HID Mobil Erişim Teknolojisinin İçinde

Öğrenciler için
binalara girişte daha
güvenli bir yöntem ve
daha iyi bir deneyim
sunar. Üniversitenin
kendisi için ise
gelen öğrencilere
sunabileceği bir okula
başlangıç aracıdır.

HID Mobile Access kullanıcıları
kullanımı kolay ve çevrimiçi bir
yönetim portalı aracılığıyla kaydedilir.
Mobil etkin okuyuculardan ve güvenli
Mobil Kimliklerden, HID Mobil Erişim
teknolojisi birlikte sorunsuz çalışması
için tasarlanmıştır.
Ölçeklenebilirlik ve Maliyetten
Tasarruf
HID Mobil Erişim Portalı şunları içerir:
• yöneticiler için kullanıcı dostu
arayüz
• sezgisel uygulama ile kolay son
kullanıcı kaydı

• gizliliğin garanti edilmesi için
özgün işlemler
• bir yönetici tarafından herhangi
bir zamanda denetlenebilen kolay
yönetilir erişim hakları
• yüksek güvenlikli
HID Mobil Erişim, kuruluşların
esnek fiyatlandırma ve maliyetten
tasarruf için abonelik temelli bir
faturalandırma modeline katılmasına
olanak sağlar. Mobil Erişim
form faktörden bağımsız Seos®
teknolojisini kullandığı için fiziki geçiş
kontrolünün ötesine uzatılabilir.

MARK MULLANEY
Ticari Hizmetler Müdür Yardımcısı,
Hull Üniversitesi

Geç
SEND
Gönder

DOWNLOAD
İndir

ENROLL
Kayıt
ol

Kuzey Amerika: +1 512 776 9000 • Ücretsiz Hat: 1 800 237 7769
Avrupa, Orta Doğu, Afrika: +44 1440 714 850
Asya Pasifik: +852 3160 9800 • Latin Amerika: +52 55 9171 1108
© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Tüm hakları saklıdır. HID, HID Global, HID Mavi Tuğla logosu, Zincir
Tasarımı, HID Mobile Access®, iCLASS SE® ve Seos® HID Global veya lisansörü(leri)nin/tedarikçi(leri)nin ABD ve diğer
ülkelerdeki ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır ve izinsiz kullanılamazlar. Diğer tüm ticari markalar, hizmet
markaları ve ürün veya hizmet isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
2020-05-28-mobile-access-br-tr 		

U
EN IN
E

G

An ASSA ABLOY Group brand

hidglobal.com
p

s
r o
d u c t

PLT-02838

