
PARA ADOTAR

O Controle de Acesso é Extremamente Importante
Ataques e crimes cibernéticos, como violações de dados em grandes varejistas, 
merecidamente recebem muita atenção nos dias de hoje. Entretanto, a segurança do 
acesso físico e a segurança de dados caminham de mãos dadas. A segurança do 
acesso físico ajuda a proteger:

Os dispositivos móveis estão em todos os lugares
São enormes as chances de que funcionários, contratados, inquilinos e outros que utilizam cartões 
ou crachás para controle de acesso em sua organização já estejam portando um dispositivo móvel 
com eles.

O Relatório de Mobilidade Ericsson de 2015 prevê que até 2020:

O controle de acesso hoje em dia geralmente consiste em cartões ou crachás que os usuários 
portam com eles e leitoras que liberam o acesso quando uma credencial é apresentada. De acordo 
com pesquisa da ASSA ABLOY e IFSECglobal.com:

das organizações utilizam 
um sistema tradicional de 

controle de acesso com fio 
que depende de 
cartões/crachás

das pessoas estarão 
utilizando 

smartphones
90%

das pessoas terão 
cobertura de redes de 

banda larga móvel

80%
de todo o tráfego de 

dados móveis será 
proveniente de 
smartphones

Tecnologias 
Legadas

Acesso 
Móvel

21%

não possuem sistemas 
eletrônicos de controle 

de acesso

17%

utilizam um sistema 
misto com fio/sem fio 
com cartões/crachás

6%

têm um sistema 
completamente sem fio 

de cartões/crachás

56%

Instalações Ativos Redes Recursos em nuvem

 70%

O acesso móvel associa controle de acesso físico com 
mobilidade, possibilitando aos dispositivos operar do 
mesmo modo que os cartões e crachás que os usuários 
estão habituados a apresentar.

As organizações podem optar por usar uma solução exclusivamente de 
acesso móvel ou uma combinação de cartões e dispositivos inteligentes. O 
HID Mobile Access® associa a segurança da tecnologia dos cartões com a 
conveniência dos dispositivos móveis.

Os benefícios das soluções de Acesso Móvel da HID incluem:

Saiba mais em hidglobal.com

Os cartões de baixa 
frequência ou tecnologia 
legada existem há 
décadas e oferecem 
poucas opções.

Transferir o controle de 
acesso para smartphones, 

tablets, pulseiras, relógios e 
outros wearables oferece 

opções e conveniência aos 
usuários finais.

Os cartões de baixa frequência 
não são percebidos como 
inovadores.

Experiência de usuário 
diferenciada e mais conveniente 

por meio de tecnologias 
baseadas em toques ou em 

gestos.

As tecnologias de baixa 
frequência têm deficiências 
conhecidas e podem ser 
clonadas facilmente.

As proteções de segurança 
integradas nas credenciais 

móveis de qualidade as 
tornam altamente seguras.

As tecnologias de baixa 
frequência não atendem aos 
padrões vigentes das melhores 
práticas em segurança e 
privacidade.

Um acesso móvel que utilize a 
melhor prática de autenticação 

em múltiplas camadas é mais 
seguro e protege a privacidade 
durante todo o ciclo de vida da 

Identidade Móvel.

Os cartões são mais 
propensos a serem 
facilmente roubados ou 
compartilhados.

Os smartphones geralmente 
são mais zelosamente 

guardados devido ao seu custo 
e aos dados pessoais que eles 

contêm.

Os cartões de baixa 
frequência não oferecem a 
integração entre os acessos 
físico e lógico.

A solução móvel adequada 
pode unificar os controles de 

acesso físico e lógico no 
dispositivo inteligente.

A revogação, emissão ou 
alteração dos direitos de 
acesso dos cartões pode ser 
um processo mais 
demorado.

Credenciais móveis 
gerenciadas dentro de um 

portal online robusto podem 
ser revogadas, emitidas ou 

alteradas sem fio in loco.

O gerenciamento 
descentralizado de crachás 
pode ser trabalhoso.

Credenciais móveis e seus 
usuários são facilmente 

gerenciados por meio de um 
portal Web intuitivo.

Os cartões de baixa 
frequência requerem uma 
leitora visível na parede, 
aumentando a possibilidade 
de vandalismo.

O acesso móvel com leitura de 
longo alcance possibilita que as 

leitoras sejam posicionadas 
dentro de uma edificação ou 
atrás de uma porta trancada, 

para reduzir o vandalismo.

Os cartões são 
menos ecológicos.

O acesso móvel complementa as 
iniciativas de sustentabilidade, 

uma vez que o controle de acesso 
passa a deixar uma pegada mais 
verde, aproveitando melhor um 

dispositivo inteligente já 
existente.

Uma experiência de 
usuário inovadora e 

conveniente

Múltiplas camadas de 
segurança para proteção 

otimizada
Tecnologias revolucionárias 
mantêm a privacidade dos 

dados de identificação

Um portal de 
gerenciamento robusto 

para gerenciar facilmente 
as identidades seguras

Suporte para acesso 
físico e lógico

ASSA ABLOY: http://bit.ly/20yih5I
Strategy Analytics: http://yhoo.it/1KfPnDy
Ericsson: http://yhoo.it/1PZ4n5b

Powering
Trusted Identities

RAZÕES

Era de

1.5 bilhão 
em 2013

Ultrapassou

2 bilhões
em 2014

Atingiu

2.5 bilhões
no final de 2015

… e todas as informações sigilosas que eles contêm.
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Controle de Acesso MóvelControle de Acesso Móvel
O controle de acesso móvel é a mais recente evolução em 
segurança de acesso físico. Ele tira proveito de um mundo onde a 
mobilidade é cada vez maior, ao possibilitar que dispositivos 
móveis - incluindo smartphones, tablets e até wearables - 
funcionem como uma credencial. Além do acesso físico, o acesso 
móvel também pode habilitar o acesso lógico a redes e outros 
recursos.

Conforme estimativas da Strategy Analytics, a 
população mundial de usuários de smartphones:
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