SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO

Aplicativo Móvel HID®
Reader Manager™
SERVIÇO E GERENCIAMENTO DE LEITORAS ICLASS SE® E
MULTICLASS SE® POR MEIO DE UM DISPOSITIVO MÓVEL
 Adaptável - Permite que os administradores de leitoras gerenciem a
configuração, o diagnóstico e o firmware de uma leitora através de Bluetooth
por meio de dispositivos móveis iOS® e Android ™.
 Conveniente - Atualiza as leitoras iCLASS SE® e multiCLASS SE® com mais
rapidez, com feedback em tempo real.
 Seguro - Simplifica o processo de configuração das leitoras para maior
segurança
O aplicativo móvel HID Reader Manager é intuitivo e fácil de usar. Recursos
como a cor do LED, a resposta do beeper, as chaves de ID móvel e o alcance
do Bluetooth, podem ser visualizados e modificados conforme desejado por
meio de um processo simples:
O download do aplicativo móvel
HID Reader Manager pode ser
facilmente realizado na Apple® App
Store ou na Google® Play Store.

1. Faça o download do aplicativo móvel HID Reader Manager em um tablet ou
smartphone..
2. Conecte o Módulo Bluetooth e OSDP a uma leitora compatível (Nota:
algumas leitoras podem já dispor de um módulo Bluetooth incluído, como
equipamento padrão).
3. Em ambientes que usam o HID Elite ou o HID Mobile Access®, para ativar
o acesso a leitora, solicite ao administrador de usuário final, a chave de
autorização para gerenciamento da leitora.
4. Use o aplicativo móvel HID Reader Manager para se conectar via Bluetooth
a leitora apropriada, configure as funcionalidades da leitora, como a cor
do LED, a resposta do beeper, as chaves de credenciais ou o alcance do
Bluetooth.
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ESPECIFICAÇÕES
Aplicativo Móvel HID® Reader Manager™
Modelos de Leitoras
Compatíveis

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

Requisitos do aplicativo
móvel Reader Manager*

Smartphone compatível iOS® ou Android ™ com aplicativo móvel HID Reader Manager e
conexão com a internet

Compatibilidade de
hardware para leitoras*

iCLASS SE® e multiCLASS SE® com 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
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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
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