Líder Mundial em Soluções de Identificação Segura
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A HID Global é uma empresa
Todos os dias e no mundo inteiro, mais organizações escolhem nossos produtos e
soluções de identificação segura para proteger pessoas, propriedades e dados de
todos os tipos e tamanhos. Nossos clientes estão espalhados por todo o mundo
e incluem pequenos negócios, empresas da Fortune 100 a 1000, corporações
multinacionais, órgãos governamentais, universidades, aeroportos e operações
industriais, entre outros setores.

privada e uma marca do
Grupo ASSA ABLOY. Como
líder global em soluções de
abertura de portas, a
ASSA ABLOY se dedica a
satisfazer as necessidades
de segurança e praticidade

Como a marca mais reconhecida de soluções de controle de acesso, a HID Global

de seus usuários finais.

tornou-se uma fonte confiável de produtos, serviços, soluções e conhecimento

A empresa opera em mais

inovadores que em conjunto permitem que milhões de pessoas criem, usem e

de 70 países, emprega

gerenciem identificações seguras ao redor do mundo.

mais de 43.000 pessoas

Sediada em Irvine, Califórnia, a HID Global tem mais de 2.000 funcionários no mundo
e possui escritórios internacionais que oferecem suporte a mais de 100 países.

e tem vendas anuais que
ultrapassam 7 bilhões de
dólares.
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Líder Mundial em Soluções de Identificação Segura
Há mais de 20 anos, clientes têm colocado a segurança de seus funcionários e
ativos nas mãos da HID Global. Trabalhamos incansavelmente para obter essa
sólida confiança, fornecendo as soluções de identificação segura mais inovadoras,
avançadas e confiáveis disponíveis.
Além disso, os clientes sabem que podem confiar na HID Global devido ao nosso
compromisso Genuine HID®, de fazer tudo o que pudermos para aumentar e
aprimorar sua experiência através da qualidade superior dos produtos, da entrega
e dos serviços, além de nosso conjunto único de vantagens com valor agregado
para clientes e parceiros de canais.
Ser líder confiável significa que quando você adquire nossos produtos e serviços
pode ficar despreocupado, tendo a certeza de que está investindo com confiança
na HID Global.
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Tradição em Inovação
A história da HID Global está intimamente ligada ao nascimento, ao crescimento
e à evolução contínua do atual setor de identificações seguras. Fundada no
início dos anos 90, a HID Global começou como uma divisão da Hughes Aircraft
e foi fundamental na criação das primeiras soluções de proximidade para o
monitoramento de ativos aéreos. Em poucos anos, nossos esforços pioneiros
culminaram na introdução do HID Prox, o atualmente onipresente cartão de
proximidade usado por milhões de pessoas em todos os cantos do mundo.
Desde o início, a HID Global se transformou em uma marca mundial, reconhecida
por auxiliar seus clientes a vencer seus crescentes desafios de segurança em um
mundo cada vez mais sofisticado. Através de nossas mais recentes tecnologias
iCLASS SE® e Seos®, os clientes estão migrando de tecnologias legadas para
as mais avançadas credenciais sem contato de multitecnologia no setor. A HID
Global também tem um papel importantíssimo no uso de soluções convergentes
que permitem que um único cartão realize cada vez mais funções – desde a
entrada em edifícios até o acesso a computadores, além do fácil desempenho
de muitas outras tarefas.
Literalmente abrindo novas portas para o setor de controle de acesso, estamos
incluindo credenciais seguras em smartphones e outros dispositivos móveis
equipados com tecnologia Near Field Communications (NFC). Essas novas
chaves digitais permitem que você abra as portas de sua casa, escritório ou
hotéis com segurança – com um simples toque em seu telefone.
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Soluções para Criar, Usar e Gerenciar Identificações Seguras
De controle de acesso a tecnologias de identificação RFID, nosso conhecimento
inclui todas as exigências para a criação, uso e gerenciamento de identidades.
Nossas soluções de ponta a ponta resolvem os desafios impostos por uma vasta
gama de mercados de identificações, o que nos posiciona de maneira única para
que entreguemos valor, visão e liderança superior em qualquer parte do mundo –
independentemente do desafio ou do escopo do projeto.
As tecnologias RFID e sem contato da HID Global permitem que nossos parceiros
estratégicos utilizem a Tecnologia Genuine HID® para criar soluções novas e
empolgantes que permitem fazer “mais do que simplesmente abrir portas”. Somos
também o fornecedor preferido por fabricantes de equipamento original (OEMs),
integradores de sistemas e desenvolvedores de aplicativos cujos objetivos são
resolver os problemas de negócios das empresas de maneira econômica e prática
ao estender o uso de uma única credencial segura em uma grande variedade de
aplicações.
Com mais de duas décadas de experiência, também sabemos que tecnologias
e padrões mudam com o tempo. É por isso que participamos de centenas de
organizações mundiais de padrões e associações de setores e trabalhamos tão
intimamente com uma rede internacional de integradores líderes, parceiros
estratégicos e clientes ao redor do mundo. Essa colaboração ativa nos permite
projetar soluções baseadas na preocupação constante com um futuro no
qual as mudanças tecnológicas são previstas e onde os produtos da
HID Global fornecem flexibilidade o suficiente para adaptar e
crescer tão rapidamente quanto a sua organização.
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Reinventando a Experiência do Cliente
A HID Global tem presença abrangente, com unidades de produção, pesquisa e
desenvolvimento, distribuição e programação, e vendas em mais de 100 países.
Os escritórios da HID Global podem ser encontrados onde os melhores de cada
setor se encontram e onde muitos de nossos parceiros e clientes globais chamam
de casa. Graças a essa proximidade a nossos clientes, podemos entender melhor
suas necessidades para que possamos oferecer as soluções que melhor se
adéquam aos desafios específicos de cada organização e região.
Como líder em seu setor, a HID Global se esforça para superar as expectativas
reinventando a atual experiência do cliente em todos os cantos do mundo, a
todos os minutos do dia. Por exemplo, a entrega de cartões em apenas 48 horas
após o pedido de um cliente não é simplesmente um objetivo para nós, mas sim
o padrão Genuine HID.
Essa ênfase em nossos clientes inspira nosso esforço contínuo para aprimorar
processos tanto interna quanto externamente. Na verdade, nossos esforços
incansáveis nessa área não são reconhecidos somente no setor de segurança,
mas também através de prêmios, tais como o AME - Prêmio de Excelência em
Produção, e o prestigiado Prêmio Shingo de Excelência Operacional.
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Confiança de Milhões de Pessoas no Mundo
A HID Global atende a uma grande e variada base de
clientes ao redor do mundo, que incluem uma vasta
gama de setores e exigências de segurança. Nossos
clientes confiam na HID Global para assegurar que seus
funcionários, propriedades e instalações estejam seguros
e que seus ativos estejam protegidos.
Nossos produtos incluem uma infinidade de mercados
e vão de plataformas e produtos de controle de acesso
físico a autenticação forte e gestão de credenciais.
Também oferecemos impressão e personalização de
cartões, gerenciamento de visitantes e soluções altamente
seguras para governos e cidadãos, bem como tecnologias
de identificação RFID usadas em animal ID (identificação
Animal) e na indústria e logística.
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As impressoras FARGO® e as soluções
pivCLASS® da HID Global tornaram-se
a escolha definitiva para muitas
instalações governamentais e programas
de personalização de cartões de
agências norte-americanas.
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Fornecendo Segurança e Desempenho
para o Departamento de Defesa dos EUA
Desde 2002, o Departamento de Defesa dos EUA tem usado as impressoras
FARGO® da HID Global com diversas finalidades, incluindo o programa
Common Access Card - CAC (Cartão de Acesso Comum), um dos maiores
programas de impressão da América do Norte, com mais de dois milhões
de cartões de tecnologia produzidos anualmente. Nossas impressoras são
projetadas para proporcionar desempenho robusto, atendendo aos requisitos
específicos de segurança e privacidade de projetos federais de identificação.
A combinação de qualidade e desempenho comprovados e do suporte
altamente responsivo resultou na continuidade de pedidos ao longo da
última década.
Mais de 200 agências locais, estaduais, federais e internacionais contam
com a ajuda da HID Global para desenvolver a confiança nas identificações
de seus usuários e para proteger seu acesso a recursos importantes.
Oferecemos a nossos clientes federais a combinação única de tecnologias
avançadas, liderança nos padrões do setor e comprovados produtos
FIPS 201.
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Garantindo a Segurança de Milhões de Passageiros em Pequim
Para garantir a segurança de seu sistema de transporte público, a cidade de
Pequim instalou um sistema de controle de acesso centralizado e baseado na
internet, fornecido pela HID Global, que monitora 11 estações em tempo real
nos aproximadamente 25 quilômetros da Linha Fangshan. O sistema oferece
a seus administradores uma abordagem inédita de gestão em todos os níveis,
com segurança em multicamadas e suporte a transferência em caso de falhas
(failover support), ao mesmo tempo em que permite que o acesso a portas seja
monitorado em todas as estações de metrô e que respondam rapidamente a
falhas na rede.
Nossos produtos de controle de acesso são a escolha de muitos dos maiores
e mais movimentados aeroportos e núcleos de transporte do mundo, além de
serem um elemento fundamental em muitos sistemas de cobrança automática
de bilhetes ao redor do mundo.
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A HID Global envia aproximadamente
75 milhões de credenciais por ano com
nossas soluções líderes de controle de
acesso, que ajudam a aumentar o
crescimento e a segurança de infraestruturas
tão importantes de transporte, como os
sistemas de metrô da China.
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Todos os Dias, Nossos Clientes Confiam
em Nós para Resolver Complexos
Desafios de Segurança
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Centenas das maiores universidades do
mundo utilizam os cartões inteligentes da HID
Global e as impressoras FARGO® HDP5000
para emitir identidades estudantis que podem
ser usadas para o acesso físico a edifícios,
retirada de livros em bibliotecas e em
outros serviços, e também para pagamentos
eletrônicos dentro e fora do campus.
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Abrindo Novas Portas na Universidade Reykjavik, na Islândia
A Universidade Reykjavik, a maior instituição privada de ensino superior da
Islândia, tirou o máximo proveito de seu relacionamento com nossa empresa
quando decidiu construir instalações maiores, mais modernas e avançadas
para melhor acomodar seus cinco cursos. A Reykjavik fez a transição de suas
soluções HID Prox existentes para a iCLASS® da HID Global utilizando tanto
cartões quanto leitoras multitecnologia para seus 4.000 estudantes. Além
disso, as recepcionistas da Reykjavik usam a codificadora/impressora FARGO
HDP5000 da HID Global para emitir cartões para novos alunos de maneira
rápida e eficiente, mesmo durante os períodos mais movimentados do início de
cada período letivo.
Para nossos clientes da área de educação, a HID Global fornece serviços e
uma variedade de soluções completas para atender as diversas exigências
de instituições de ensino desde o básico até o ensino superior, que precisam
garantir segurança em suas dependências e a emissão segura de credenciais a
seus alunos.
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Estabelecendo o Padrão para Segurança
Inviolável para o Green Card Americano
O Green Card americano da HID Global estabeleceu um insuperável padrão global
para segurança inviolável durante mais de 12 anos de uso e a emissão de 30
milhões de cartões. Para o seu Green Card de última geração, o Departamento de
Segurança Interna dos EUA novamente recorreu à nossa empresa e nossa mídia
de segurança ótica LaserCard® em 2010. O novo cartão produzido pela HID Global
tem uma série de inovações em mídia ótica para maior segurança, bem como um
design premiado de multitecnologia que aumenta a eficiência em controles de
fronteiras terrestres. Escolhida novamente por suas capacidades de entrega de
soluções de identificação seguras de ponta a ponta, a HID Global foi responsável
pela produção, entrega e armazenamento seguros de até dois milhões de Green
Cards em 2013.
Muitas agências governamentais nacionais e internacionais e seus integradores
de sistemas contam com a HID Global por oferecermos uma combinação única
de tecnologias avançadas, liderança em padrões do setor, produtos comprovados
em campo e abrangente experiência. Resolvemos grandes desafios e questões de
conformidade com a regulamentação, permitindo que nossos clientes protejam
cidadãos, funcionários do governo, militares e importantes infraestruturas ao
redor do mundo.
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A HID Global forneceu mais de 150 milhões de
identidades eletrônicas em mais de 50 países
para grandes projetos que incluem programas de
carteiras de identidade, passaportes eletrônicos,
identidades para residentes estrangeiros,
identidades funcionais, carteiras de habilitação
e registro de veículos ao redor do mundo.
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As soluções de autenticação forte e de cartões
inteligentes da HID Global são preferidas
por mais órgãos financeiros e agências
governamentais do que qualquer outro
fornecedor, com mais de 100 milhões de
credenciais emitidas para clientes no mundo.
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Fornecendo Garantia e Segurança para
Serviços Bancários On-line no Reino Unido
A Co-operative Financial Services é uma empresa no Reino Unido que oferece
serviços financeiros a pessoas físicas e jurídicas. Quando a Co-operative
Financial Services resolveu oferecer serviços bancários on-line para seus oito
milhões de clientes, ela recorreu à HID Global, líder em autenticação forte. A
Co-operative Financial Services utilizou o nosso dispositivo de autenticação
4TRESS™ como sua principal arma contra fraude bancária on-line por oferecer
a segurança e a praticidade exigidas pela Co-operative Financial Services e seus
clientes.
Para o mercado de serviços financeiros, oferecemos soluções de segurança
máxima, desde a emissão de credenciais de funcionários e cartões
de pagamento ao controle de entrada física em edifícios e o acesso a
computadores, redes e outros ativos de alto valor.
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Agilizando o Gerenciamento de Visitantes no Connecticut
Children’s Medical Center
Quando o Connecticut Children’s Medical Center precisou de uma forma mais
eficiente e eficaz de verificar a entrada e a saída de visitantes, eles recorreram
à HID Global e ao nosso software EasyLobby® Gerenciamento Seguro de
Visitantes (Secure Visitor Management). Esse software permite que o centro
médico controle, de forma segura e rápida, a entrada de todos os visitantes
em suas dependências, por todos os acessos. Os crachás dos visitantes são
impressos rapidamente, com um código de barras que permite uma saída rápida.
Até mesmo os funcionários que perderam ou esqueceram seus crachás são
identificados rapidamente através do software EasyLobby.
Devido a atual preocupação com a questão da privacidade e diante de requisitos
legais mais rigorosos, nossos clientes da área de saúde utilizam nossas soluções
e conhecimento para acessar as dependências e as informações compartilhadas
por milhares de médicos, funcionários e pacientes de maneira segura – mesmo
que em diversos hospitais, consultórios médicos e laboratórios.
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O software EasyLobby® da HID Global já
foi instalado em mais de 8.000 sistemas
para auxiliar hospitais, empresas e escolas
a automatizar e simplificar o processo de
registro de visitantes, impressão de crachás
e coleta de informações detalhadas em
poucos segundos.
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A HID Global vendeu mais de dois bilhões de
componentes RFID e é pioneira em novas
aplicações de RFID nos dispositivos habilitados
para NFC que incluem a autenticação de
documentos importantes e itens de grande
valor, como obras de arte originais e joias caras.
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Trazendo o Conhecimento do Século XXI para um
Processo Secular na Vinícola Bodega Norton
Localizada no sopé da exuberante Cordilheira dos Andes, a Bodega
Norton ostenta uma magnífica história de mais de 100 anos, e comercializa
seus vinhos em mais de 60 países ao redor do mundo. A Bodega Norton
procurou a HID Global buscando uma solução RFID inovadora que ajudasse
a automatizar o sistema de monitoramento e pagamento de colheita da
vinícola, sem mudar substancialmente o processo básico de coleta das uvas.
Nossas resistentes etiquetas RFID, juntamente com os telefones habilitados
para NFC, ajudaram a modernizar a vinícola, aumentando significativamente a
produtividade da Bodega Norton através do uso mais eficiente de recursos.
Oferecemos uma vasta carteira de etiquetas e serviços RFID comprovados em
campo em vários mercados industriais verticais, incluindo rastreamento de
ativos e logística, gestão de resíduos, identificação animal, varejo e fabricação,
e sistemas de saúde.
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Cultura Global que Incorpora
Inovação e Excelência
A filosofia Genuine HID começa com nossos funcionários.
Como uma família global, estamos comprometidos
mundialmente com a satisfação total do cliente, tanto
através de nossa ampla carteira de soluções, como
também por uma equipe composta de pessoas inovadoras,
dinâmicas e talentosas, que se desenvolvem em um
ambiente de crescimento, ação e foco no cliente.
A HID Global se esforça para manter os mais altos níveis de
excelência organizacional investindo no desenvolvimento
e sucesso de nossos funcionários para aprimorar suas
habilidades e desempenho em suas funções, além de
reconhecer e celebrar suas realizações e estimular maiores
responsabilidades e impacto de alto valor para os clientes.
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Segurança e Sustentabilidade: Verde por Natureza
As exigências ambientais e econômicas por parte dos parceiros e clientes da
HID Global nunca foram tão grandes. Como líder confiável no fornecimento
de identidades seguras, utilizamos nossa experiência nessa indústria para
ajudar nossos clientes a minimizar seu impacto ambiental e a reduzir custos
operacionais. Nossa iniciativa de sustentabilidade ambiental abrange todos os
nossos negócios, incluindo o projeto de produtos, as operações de produção
e transporte, e as nossas instalações. Desde produtos como nossas leitoras de
controle de acesso e soluções seguras de impressão até iniciativas corporativas,
como o programa de aquecimento solar e outras características avançadas
de sustentabilidade em nosso centro de operações de Austin, adotamos a
responsabilidade ambiental e a inovação como partes fundamentais de nossa
estratégia de negócios e cultura corporativa.
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Compromisso Genuine HID
Estamos comprometidos em assegurar que quando você adquire produtos
e soluções Genuine HID, está investindo com absoluta confiança no
desempenho, valor e serviço de nossos produtos.
Genuine HID significa que estamos continuamente focados em apoiar você,
nossos clientes e parceiros, com uma vasta gama de produtos inovadores
e interoperáveis, aprimorados por uma rede internacional de parcerias e
alianças, e fabricados em instalações certificadas mundialmente no padrão
ISO. Esse compromisso também implica que todos os produtos baseiam-se
na mais forte plataforma de entrega e resposta no setor e nas garantias e
certificações globais de seus produtos.
Nossos clientes também reconhecem que produtos de terceiros que utilizam
a Tecnologia Genuine HID fornecem o mesmo nível de confiança, uma vez que
são fabricados com a tecnologia da HID Global.
A HID Global tem orgulho de ser uma fonte confiável de produtos,
serviços, soluções e conhecimento inovadores associados à criação, uso e
gerenciamento de identificações seguras para milhões de clientes ao redor do
mundo.
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Sede Corporativa
15370 Barranca Parkway
Irvine, CA 92618-3106
América do Norte
+1 949 732 2000
Ligação Gratuita:
1 800 237 7769
Europa, Oriente Médio, África
+44 1440 714 850
Ásia Pacífico
+852 3160 9800
América Latina
+52 55 5081 1650

facebook.com/hidglobal
twitter.com/hidglobal
linkedin.com/company/hid-global
youtube.com/hidglobal
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