
•	 Segurança	integrada,	flexível	
e	que	antecipa	avanços	
disponíveis	no	futuro

•		Funcionalidade	de	sistema	
mundial	em	vários	edifícios

•		Sistema	centralizado	eficiente

tecnologia/produtos:

• Leitoras de Cartões de Proximidade ProxPro® de 125 kHz da HID 

• Cartão ISOProx® HID

• Programa de usuário final Corporate 1000 da HID

oracle© corporation

a oracle elimina barreiras de fluxo de trabalho com 
controle de acesso contínuo.
A Oracle Corp., com sede em Redwood Shores, Califórnia, usa alta tecnologia tanto quanto 
oferece. Um fornecedor líder de software para gerenciamento de informações corporativas, 
oferecendo seus produtos em mais de 145 países em todo o mundo, com receitas que 
excedem a US$ 8 bilhões ao ano, a Oracle tem liderado o modelo de computação pela 
Internet, com o uso de software corporativo em toda a sua linha de produtos.

A velocidade é tudo para uma empresa tecnológica, como a Oracle, que compete tanto no 
Vale do Silício quanto no exterior. É irônico pensar, então, que os funcionários que viajam 
de uma empresa para outra não poderiam entrar pela porta da frente. Um cartão não faria 
essa mágica. “Você está andando com três ou quatro cartões para entrar em dois prédios 
vizinhos, no mesmo bloco. Acrescente a isso 75 escritórios nos Estados Unidos, se você é 
um consultor de vendas externas. Algumas dessas pessoas carregam facilmente de seis 
a 10 cartões em suas pastas para entrar em outros lugares”, explica Robert W. Bastida, 
Diretor de Segurança da Oracle.

Mais complicado ainda era o fato de que nem todos os cartões da Oracle tinham a mesma 
aparência. Isso tornava lento o acesso a várias instalações e, o pior: “há uma questão de 
segurança: você não sabe exatamente quem está entrando na empresa, mesmo que uma 
pessoa afirme ser um funcionário, com um cartão estranho, que você nunca viu antes”, 
afirma.

“Concedemos acessos diferentes para grupos diferentes com base na autorização que os 
gerentes concedem aos grupos, e tudo isso é feito aqui em Redwood Shores, Califórnia. 
Se você tem um grupo que está trabalhando em um projeto especial, por exemplo, e esse 
grupo vai trabalhar 16 horas por noite, podemos definir áreas livres para que eles possam 
passar por certas áreas de seus prédios livremente sem ter que configurar alarmes e 
afins”, acrescenta Bastida.

Todos esses problemas estavam bem distantes das imagens eficientes e de alta 
tecnologia que a Oracle projeta, sem mencionar os possíveis problemas de segurança e a 
perda de produtividade.

Como a Oracle crescia, e os problemas poderiam aumentar se algo não fosse feito, os 
administradores de sistemas de segurança começaram a especificar o sistema de controle 
de acesso por cartão ISOProx e leitora ProxPro pela HID, com sede em Irvine, Califórnia. 
David Stoller, Administrador de Sistemas de Operações de Segurança na sede da Oracle, 
explica: “Fizemos a atualização, mas ainda tivemos de manter um sistema que trabalhava 

estudo de caso do cliente

“À	medida	que	nossa	empresa	
e	nossos	sistemas	crescerem,	
nos	Estados	Unidos	e	fora	do	
país,	poderemos	usar	esse	
mesmo	formato	e	saber	que	ele	
funciona	em	qualquer	lugar.”

-	David	Stoller,	Administrador	de	
Sistemas	de	Operações	de	Segurança	
na	sede	da	Oracle



com as antigas leitoras ProxPro. Reformulamos todo o nosso sistema de controle 
de acesso da sede e estamos em processo de atualizar todos os nossos escritórios 
domésticos com o mesmo sistema.”

A Oracle também implementou o formato Corporate 1000 da HID, o qual está disponível 
para grandes organizações que usam as leitoras e os cartões de controle de acesso da 
empresa. Esse formato de 35 bits pertence e é controlado pelo usuário final, mas a HID 
controla números de cartões para certificar-se e que não haja cartões duplicados.

“Isso é muito bom, pois sabemos que ninguém vai tentar encontrar cartões iguais em 
qualquer uma de nossas empresas. À medida que nossa empresa e nossos sistemas 
crescerem, nos Estados Unidos e fora do país, poderemos usar esse mesmo formato e 
saber que ele funciona em qualquer lugar” afirma Stoller.

Quando viajam, os funcionários agora podem usar um único cartão para acessar a 
maioria dos prédios da Oracle nos Estados Unidos. Nosso objetivo é que os funcionários 
utilizem um único cartão para qualquer uma das nossas empresas no mundo inteiro. 

“Para entrar em todos os nossos escritórios durante o horário comercial para fazer 
negócios e ter essa cultura de abertura que a Oracle lutar por alcançar para todos os 
funcionários. Simplificando, quando eles apresentam seus crachás, eles passam pela 
leitora e têm o acesso.” Bastida continua. “Tal eficiência auxilia na produtividade, 
vital para qualquer negócio, mas especialmente para uma empresa de alta tecnologia 
como a Oracle, para a qual a velocidade para colocar produtos no mercado é tudo. O 
novo sistema de segurança é realmente versátil. Você realmente pode fazer diferentes 
coisas: fechar portas, trancar portas, permitir acesso, negar acesso em finais de 
semana, feriados, projetos especiais e grupos especiais, permitir acesso a certas áreas 
durante um período limitado ou 
durante um longo período.”

O sistema centralizado também trouxe eficiência e maior segurança. Agora, há também 
um único cartão de identificação/segurança padronizado para os funcionários da 
empresa. Nenhum cartão da Oracle é diferente da base de dados de portadores de 
cartões gerenciada na sede da Oracle. Uma lista de imagens permite aos funcionários 
de segurança no campo pegar uma foto e compará-la com a pessoa que está 
apresentando o cartão. Além disso, funcionários demitidos podem ser imediatamente 
removidos do sistema.

Embora o processo de integração da segurança em tantas instalações tenha sido um 
desafio, o trabalho é recompensador. A empresa toda, dos funcionários às instalações, 
está mais segura e mais gerenciável. A equipe de segurança agora está definindo os 
escritórios da América Latina que serão integrados ao sistema. Subseqüentemente, os 
negócios da Oracle podem progredir na mesma velocidade que o mercado os assume.

“Tal	eficiência	auxilia	na	
produtividade,	vital	para	
qualquer	negócio,	mas,	
especialmente	para	uma	
empresa	de	alta	tecnologia	
como	a	Oracle®	para	a	qual	
a	velocidade	para	colocar	
produtos	no	mercado	é	tudo.”

-	 Robert	W.	Bastida,	Diretor	de	
Segurança	da	Oracle
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