
SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO

Atualize as leitoras iCLASS SE® e multiCLASS SE® existentes, com o suporte 
para o HID Mobile Access, comunicações mais seguras de ponta-a-ponta por 
meio do padrão OSDP (Protocolo Aberto de Dispositivos Supervisionados), 
além da capacidade de realizar a configuração e as atualizações de firmware 
com o aplicativo móvel HID Reader Manager.

O kit de atualização Bluetooth e OSDP, de fácil instalação, consiste de um 
módulo plug-in e de uma contraplaca refletora com adesivo autocolante, para 
otimizar o desempenho. Cada kit é apropriado para atualizar uma leitora.

Recurso Bluetooth: estabelece o suporte para o HID Mobile Access, 
oferecendo uma experiência de usuário homogênea em diferentes 
dispositivos e sistemas operacionais, incluindo iOS® e Android™. As leitoras 
podem ser configuradas para usar smartphones com um "toque" ou com 
a tecnologia do gesto "Twist and Go" para abrir portas, patenteada pela 
HID Global. Além disso, o Bluetooth propicia a configuração e atualização 
de leitoras por meio do aplicativo móvel HID Reader Manager, otimizando 
a velocidade e a eficiência que as leitoras podem ser gerenciadas e 
personalizadas, para atender às necessidades do cliente.

Recurso OSDP: disponibiliza o suporte para o padrão de comunicação OSDP, 
para transmissão de dados entre a leitora e a controladora, habilitando 
avançados recursos de comunicação e segurança.

Kit de upgrade Bluetooth 
e OSDP para iCLASS SE® e 
multiCLASS SE®

ATUALIZA AS LEITORAS ICLASS SE® E MULTICLASS SE® 
COM O SUPORTE PARA ACESSO MÓVEL E COMUNICAÇÕES 
SEGURAS
 � Mais Dinâmico - O kit de atualização suporta o HID Mobile Access® agora ou 
no futuro.

 � Mais Seguro - O módulo OSDP (Protocolo Aberto de Dispositivos 
Supervisionados) estabelece comunicações seguras entre a leitora e a 
controladora.

 � Mais Conveniente - viabiliza a configuração e as atualizações da leitora em 
campo, quando usado com o aplicativo móvel HID Reader Manager.
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ESPECIFICAÇÕES

Kit de upgrade Bluetooth e OSDP para iCLASS SE® e multiCLASS SE®

Número do Módulo de 
Base

BLEOSDP-UPG-A-900 BLEOSDP-UPG-A-910 BLEOSDP-UPG-A-920 BLEOSDP-UPG-A-921

Modelos de Leitoras 
Compatíveis 

R10/RP10 R15/RP15 R40/RP40 RK40/RPK40

Conteúdo 1 módulo de atualização Bluetooth/OSDP, 1 contraplaca metálica com adesivo autocolante

Requisitos de sistema* Smartphone compatível iOS® ou Android® com o aplicativo móvel HID Reader Manager

Compatibilidade de 
hardware para leitoras*

iCLASS SE® e multiCLASS SE® Revisão E número de peças iniciando com 900, 910, 920, 921 (excluindo 
pivCLASS® e multiCLASS SE® com Indala® Prox)

Compatibilidade de 
Firmware para leitoras*

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x

Garantia Vitalícia

CADA KIT É INDICADO PARA A ATUALIZAÇÃO DE UMA LEITORA ICLASS SE®OU UMA LEITORA MULTICLASS SE®
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*A lista completa dos requisitos do sistema e dos dispositivos compatíveis pode ser encontrada em

https://www.hidglobal.com/reader-manager-system-requirements

BLUETOOTH 

 � Habilita o suporte para Identificações móveis com o HID 
Mobile Access® via Bluetooth

 � Permite a configuração da leitora e as atualizações 
de firmware por meio do aplicativo móvel HID Reader 
Manager

OSDP

 � Habilita a comunicação bidirecional entre a leitora e a 
controladora

 � Inclui o protocolo de canal seguro (SCP) para 
comunicações criptografadas
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