A Próxima Geração
de Tecnologia de Credenciais

Seguro, flexível e escalável

A Próxima Geração
de Tecnologia de Credenciais
Com o passar dos anos, as ameaças à segurança evoluíram, enquanto a tecnologia
foi amadurecendo ao longo do caminho para combater as crescentes ameaças.
Entretanto, quando se trata de segurança física, a maioria das organizações
continua a usar tecnologias legadas de controle de acesso, que as deixam
suscetíveis a vulnerabilidades desnecessárias. As organizações não só precisam
fechar rapidamente as brechas na segurança, mas também precisam encontrar
soluções tecnológicas modernas que forneçam flexibilidade e escalabilidade para
atender às demandas do mundo dinâmico atual.

Seos® fornece a
combinação ideal
de segurança
e flexibilidade
para qualquer
organização.

Eis porquê a HID Global criou Seos,
a próxima geração de tecnologia de credenciais.
Seos fornece a combinação ideal de segurança e flexibilidade para qualquer
organização. Graças à criptografia altamente avançada e a uma infraestrutura
baseada em software, Seos protege identidades confiáveis em qualquer fator de
forma e pode ser expandido para aplicativos além do controle de acesso físico.
Seos supera as tecnologias de credenciais existentes e legadas ao fornecer estes
benefícios principais:
¡
		
		
¡
		
		
		

Segurança: A melhor criptografia da categoria oferece proteção 		
incomparável de dados e privacidade, resultando em um ambiente mais
seguro do que outras tecnologias de credenciais.
Mobilidade: Seos é baseada em software e independente do chip de 		
hardware subjacente, fornecendo novos níveis de flexibilidade de 		
fator de forma, inclusive o uso em dispositivos móveis, cartões inteligentes,
etiquetas e outros.

¡
		
		

Aplicações: Seos pode ser expandido para aplicativos além do controle
de acesso físico, incluindo casos de uso customizados para Empresas, 		
Educação, Governo, Hospitalidade e outros.

Estes atributos avançados fornecem mais proteções de segurança às organizações,
enquanto lhes dão a flexibilidade de escolher a combinação certa de fatores de
forma e aplicativos para atender às suas necessidades exclusivas.
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Proteção Incomparável de
Dados e Privacidade
Seos® fornece a melhor segurança da categoria, proporcionando níveis mais altos
de proteção de dados e privacidade do que as tecnologias de credenciais legadas
e concorrentes. Isto porque Seos utiliza uma abordagem de segurança em camadas
e usa rigorosas melhores práticas para a proteção de dados, incluindo padrões
abertos bem pesquisados.
Segurança em Camadas e Identidade Segura de Objeto
Seos e sua plataforma correspondente de leitoras iCLASS SE® e multiCLASS SE®
propiciam uma abordagem de segurança em camadas, o que significa que a
tecnologia combina diversos controles de segurança de mitigação para proteger
recursos e dados.
Uma dessas camadas de segurança vem da Identidade Segura de Objeto, ou SIO
na sigla em inglês, que é um modelo de dados protegido por criptografia para o
armazenamento de dados de identidade seguros, como um ID de usuário.
A SIO é projetada usando padrões da indústria para aumentar o nível de segurança,
independentemente do nível de segurança do dispositivo subjacente. Além disso, a
SIO é uma ID portátil que pode ser programada em várias credenciais físicas e pode
ser utilizada por aplicativos e produtos de terceiros.
A SIO utilizada com Seos é única, já que contém quatro características definidoras que
proporcionam proteções de segurança aprimoradas:
¡

A SIO contém informações de identidade digital exclusivas para o usuário

¡

A SIO é vinculada criptograficamente ao dispositivo

¡
		
		

A SIO é assinada no momento da criação e essa assinatura é validada 		
a cada vez que a credencial é utilizada, garantindo que a SIO vem de uma
fonte confiável

¡
		

A SIO é criptografada, o que impede que uma parte não autorizada leia a ID
do usuário incorporado na SIO

Tais atributos proporcionam a base para um ambiente de segurança mais
sofisticado, em comparação com tecnologias legadas ou concorrentes.
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O Seos® Core
O Seos Core é um
cofre seguro que
proporciona um
modelo consistente
para o armazenamento
e uso de credenciais
digitais e que não
depende do fator de
forma subjacente,
do hardware,e nem
do protocolo de
comunicação.

Além da segurança inerente fornecida pela SIO, a tecnologia de credenciais de Seos
é centralizada em seu núcleo. O Seos Core é um cofre seguro que proporciona um
modelo consistente para o armazenamento e uso de credenciais digitais e que não
depende do fator de forma subjacente, do hardware (cartão inteligente, dispositivo
móvel, vestível etc.) e nem do protocolo de comunicação.
O Seos Core consiste em um cofre seguro, o qual pode ser imaginado como sendo
compartimentado em vários contêineres. Cada contêiner é chamado de ADF
(Application Dedicated File – Arquivo Dedicado de Aplicação), que possui um
Identificador de Objeto (OID) exclusivo e é usado para armazenar uma credencial
digital.
Cada ADF é protegido por privacidade, o que ressalta como o Seos Core respeita os
princípios de privacidade: ele não revela nenhum identificador exclusivo que permita
que o portador de uma credencial Seos seja rastreado por uma parte não autorizada.
Ele também não revela para uma leitora não autorizada nenhuma informação sobre
os tipos de credenciais digitais armazenadas no Seos Core.

ADF
OID
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Melhores Práticas em Proteção
de Dados e Privacidade
Seos ralmente diferencia-se das outras tecnologias de credenciais devido à sua
adesão rigorosa às melhores práticas de proteção de dados e a padrões abertos
fartamente revisados. Estas melhores práticas altamente detalhadas incluem
gerenciamento de chaves, autenticação mútua, mensagens seguras e um modelo
de design baseado em padrões.
Gerenciamento de chaves: Seos usa um modelo de gerenciamento de chaves
para calcular chaves específicas de cartão, atreladas a aplicação e função. O
modelo de gerenciamento de chaves da Seos diferencia-se de outras tecnologias
que usam um método mais simplista, que vincula a chave específica de cartão a
somente o número de série do cartão e nada mais.
Autenticação Mútua: Seos usa esquemas de autenticação mútua baseados
em padrões que oferecem a melhor proteção de integridade da mensagem
da categoria - os mesmos padrões usados pelos passaportes eletrônicos. O
propósito da autenticação mútua não é apenas o de validar a autenticidade
do cartão e da leitora entre si, mas também o de plantar a semente para que
as chaves de sessão sejam mais tarde usadas em mensagens seguras. Essa
abordagem protege a integridade e a confidencialidade da transação completa
do Seos
Mensagens Seguras: Seos usa um mecanismo de mensagens seguras que protege
a integridade da sessão como um todo - o mesmo que é utilizado em dispositivos
de criação de assinaturas seguras, cartões Europay, MasterCard e Visa e
passaportes eletrônicos. Esse mecanismo de mensagens seguras protege tanto
os comandos quanto as respostas, sem levar em conta sua duração. Ele também
protege a integridade da sessão como um todo, de forma que qualquer exclusão,
inserção, reprodução ou reordenamento de uma mensagem seja detectado
e rejeitado. Essa abordagem difere da tecnologia concorrente, que introduz
vulnerabilidades ao permitir que uma mensagem seja reproduzida ou reordenada.
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Baseado em Padrões: Seos usa padrões abertos que são revisados, verificados e
conferidos pelas autoridades para oferecer o nível de segurança mais transparente
possível. Segurança baseada em padrões traduz-se em segurança comprovada:
estes padrões são regularmente verificados e conferidos pelas autoridades,
contrariamente aos sistemas proprietários, que geralmente não evoluem, a não ser
que a solução seja comprometida.

Com Seos, estes padrões
cobrem a comunicação
sem contato,
autenticação e
criptografia tanto em
cartões inteligentes
quanto dispositivos
móveis.
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Com Seos, estes padrões cobrem a comunicação sem contato,
autenticação e criptografia tanto em cartões inteligentes quanto dispositivos móveis.
Para máxima interoperabilidade, Seos foi desenvolvida com base em padrões globais
abertos ou especificações de referência bem comprovados.
Além do cumprimento rigoroso destas melhores práticas, Seos oferece
aperfeiçoamentos extras de privacidade para incrementar a segurança. Por exemplo,
o Seos Core não revela nenhum identificador único estático a uma aplicação não
autorizada, nem revela a uma aplicação não autorizada se um ADF realmente existe.
Esta adesão estrita aos mais altos padrões de proteção de dados e privacidade
auxilia a Seos a proteger melhor as organizações contra as ameaças e
vulnerabilidades atuais, mais do que qualquer outra solução existente no mercado.

Baseado em Software para Oferecer
Flexibilidade de Fator de Forma
Seos é uma tecnologia de credencial baseada em software, o que significa que
não está atrelada ao chip de hardware subjacente. Tal independência gera uma
variedade de oportunidades para ampliar esta tecnologia de credencial segura a
uma gama muito maior de fatores de forma e protocolos de comunicação, a fim de
que as organizações possam selecionar a combinação certa para suas necessidades
exclusivas..
Liberdade de fator de forma
As credenciais modernas necessitam ser independentes do chip de hardware
subjacente para que os telefones, cartões, vestíveis e outros fatores de forma
possam ser utilizados de modo intercambiável como credenciais legítimas
e confiáveis. Diferentemente das tecnologias concorrentes construídas por
fabricantes de chips, a Seos é totalmente independente do chip, porque o Seos
Core é um software desenvolvido para ser independente de plataformas. Esta
implementação significa que a Seos pode ser portada para diferentes dispositivos
com microprocessador. É esta portabilidade que permite que uma credencial Seos
seja apresentada em diversos vários fatores de forma.
Tamanha flexibilidade proporciona às organizações liberdade para escolher a
combinação de fatores de forma que melhor satisfaça as suas necessidades
específicas. Por exemplo, as equipes de segurança podem emitir uma combinação
de cartões inteligentes e dispositivos móveis para atender às preferências dos
colaboradores. Para usar um dispositivo móvel como credencial confiável, o Seos
emprega a premiada solução HID Mobile Access.

CARTÃO INTELIGENTE

DISPOSITIVO MÓVEL

Com o HID Mobile Access®, os colaboradores podem utilizar seus smartphones,
tablets ou vestíveis para acessar portas, portões, redes e mais. Essa nova opção
de controle de acesso aumenta em muito a conveniência do usuário e a eficiência
operacional, além de aumentar a segurança. Os aplicativos do HID Mobile Access
são facilmente
baixados no Google Play e na App Store da Apple, e fornecem uma opção moderna
e profissional para colaboradores que preferem utilizar seus dispositivos móveis
como substitutos ou em complemento aos cartões inteligentes tradicionais.

VESTUÁRIO
ELETRÔNICA

7

Vasta gama de dispositivos suportados
O HID Mobile Access® suporta centenas dos mais populares dispositivos móveis
disponíveis hoje em dia e passa por atualizações constantes para suportar o número
crescente de opções de dispositivos móveis em todo o mundo. Essa característica
faculta às organizações permitir que seus colaboradores utilizem seus dispositivos
móveis para controle de acesso, sejam eles pessoais ou fornecidos pela organização.
A lista completa de dispositivos compatíveis pode ser encontrada em hidglobal.
com/mobile- access-supported-devices.
Escolha dos protocolos de comunicação
Além de poder escolher a melhor combinação de fatores de forma, a Seos dá
às organizações a flexibilidade de selecionar seu protocolo de comunicação de
preferência. Isto é possível devido ao fato da implementação da Seos Core ser
independente de mídia, o que permite que ela resida em uma grande variedade de
dispositivos móveis e apresente uma interface consistente com a leitora de controle
de acesso, independentemente de estar se comunicando por Bluetooth, NFC ou
outros protocolos que surgirão no futuro.
Uma vez que Seos é baseada em software e não está atrelada ao chip de hardware
subjacente, ela é verdadeiramente independente do fator de forma, trazendo uma
nova onda de flexibilidade e escalabilidade para todos os tipos de organizações. A
Seos não só proporciona mais flexibilidade, mas também aumenta a segurança, já
que os patches de software podem ser implementados pelo ar, se necessário, ao
invés de reemitir todas as credenciais baseadas em chip, como pode ser necessário
com las tecnologias concorrentes.
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TIEMPO Y ASISTENCIA

Mais Aplicações para
Mais Casos de Uso
Outro pilar diferenciado dos atributos da Seos inclui sua capacidade de potencializar
aplicações que vão além do controle de acesso físico tradicional. Essas aplicações
podem cobrir um vasto leque de casos de uso para vários mercados, incluindo
Empresas, Educação, Governo, Hospitalidade, Finanças, Cuidados com a Saúde
e outros. Seos® não apenas proporciona a possibilidade de mais aplicações, mas
também sua engenharia permite aplicações mais seguras, devido à sua estrutura e a
seus ADFs seguros e dinâmicos.
Estrutura Segura
As organizações têm que ser capazes de gerenciar as credenciais digitais usadas
para diferentes aplicações de modo independente, incluindo a possibilidade de
configurar diferentes domínios de confiança. Por exemplo, não é aceitável que o
sistema de acesso ao estacionamento possa ler a senha do Windows de um usuário
em um mesmo cartão. Um verdadeiro cartão multi-aplicações pode armazenar
várias credenciais digitais e utilizar uma política de controle de acesso segregada
que garanta que apenas os sistemas autorizados possam ler tais credenciais.
As soluções de RFID que existem atualmente são capazes de armazenar diversas
credenciais digitais para uso em várias aplicações, porém Seos vai mais adiante, ao
fornecer uma estrutura abrangente que protege o acesso a essas credenciais digitais
usando uma autenticação criptograficamente forte.

Outro pilar
diferenciado
dos atributos
da Seos inclui
sua capacidade
de potencializar
aplicações que vão
além do controle
de acesso físico
tradicional.

ADFs Seguros e Dinâmicos
Com Seos, as credenciais digitais são armazenadas em Arquivos Dedicados
de Aplicação, ou ADFs. Cada ADF é protegido por meio de um processo de
seleção e autenticação de ponta, que emprega os mais altos níveis de segurança
e privacidade, com muitas chaves. Isso inclui as chaves de Privacidade, MAC e
Autenticação.

IMPRIMIR
SEGURO

VENDA SEM
EFEITO

ADMINISTRAÇÃO DE
ESTACIONAMENTO

CONECTE-SE
NA REDE
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Além de poder
armazenar senhas
estáticas, Seos também
é capaz de gerar
Senhas de Uso Único
(baseadas no padrão
Oath HOTP).

Ademais, a estrutura dos ADFs dentro do Seos Core não é fixa. Novos ADFs podem
ser criados e ADFs antigos podem ser destruídos dinamicamente por qualquer
sistema que tenha as permissões exigidas. Conceitualmente, este processo é similar
ao modo que pastas de arquivos podem ser criadas ou destruídas dinamicamente
em um sistema operacional de PC. Isto dá a possibiidade de otimizar o uso da
memória disponível durante a vida útil de uma credencial.
Várias Opções de Memória
As credenciais Seos® vêm com muitas opções de memória, incluindo 8KB e 16KB,
que disponibilizam memória suficiente para armazenar diversas aplicações. Para
plataformas baseadas em Java Card, Seos pode ser carregada na área de memória
segura. Nestas plataformas, a memória disponível é de até 144 KB, para suportar o
desenvolvimento de aplicações customizadas. A aplicação Seos pode residir lado a
lado com outras aplicações no chip.
Senhas de Uso Único
Além de poder armazenar senhas estáticas, Seos também é capaz de gerar Senhas
de Uso Único (baseadas no padrão Oath HOTP), proporcionando uma alternativa
confiável a tokens de senhas de uso único para acesso remoto seguro a redes e
aplicativos de computadores.
Seos permite que as organizações elevem seu controle de acesso físico a
um outro patamar e ainda mais acima, por meio destes recursos seguros e
flexíveis de multi-aplicativos. De impressão segura a horários e presença,
venda sem uso de dinheiro e muito mais, Seos descortina um caminho
claro para a criação de uma credencial mais convergente e de alto valor.
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A Próxima Geração de
Tecnologia de Credenciais
A tecnologia de credenciais de décadas atrás já não é mais suficiente para atender
às necessidades das organizações atuais e ao seu crescimento futuro. Uma
tecnologia de credenciais não deve apenas garantir que o controle de acesso físico
não seja o elo mais fraco da cadeia de segurança, ela também deve proporcionar
um novo nível de conveniência de uso para os colaboradores rotineiros e
administradores.
Com a melhor segurança da categoria, flexibilidade de fator de forma e recursos
para aplicações de ponta, Seos é a escolha certa em tecnologia de credenciais para
hoje, amanhã e depois.

Contate insidesales@
hidglobal.com para
agendar hoje sua
consulta.

Para começar sua atualização para Seos, entre em contato com os nossos
especialistas da HID Global. Já ajudamos milhares de organizações ao redor do
mundo a apresentar Seos tranquilamente a suas equipes.
Contate-nos em insidesales@hidglobal.com para agendar hoje sua consulta.
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