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IDENTIDADES DIGITAIS SEGURAS PARA O CONTROLE DE ACESSO 
FÍSICO UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS

 � Portátil – O modelo comprovado controla a transmissão de dados de identidade  
 segura para dispositivos móveis.

 � Proteção superior – Garante privacidade, segurança e integridade dos dados de  
 identidade maximizando a codificação de dados de Secure Identity Object® (SIO®).

 � Fácil de administrar – O gerenciamento perfeito do ciclo de vida das IDs móveis 
 (criação, distribuição, cancelamento) simplifica a implementação e a administração.

O HID Mobile Access®habilita os telefones 
celulares para uso na empresa inteira como 
um cartão ou outra forma de identificação,  
para aumentar a produtividade do 
funcionário. A mudança para ambiente 
móvel e a implementação do programa 
"traga seu próprio dispositivo" (BYOD - 
Bring Your Own Device) tem sido uma 
preocupação cada vez maior para os 
departamentos de TI quanto ao acesso 
seguro e à proteção dos dados da 
empresa. É essencial que a proteção 
de dados de identidade siga políticas 
rigorosas para impedir a violação da 
segurança na empresa.

As IDs móveis da HID Global são o veículo 
para proteger os dados de identidade de 
vários aplicativos. Com um foco principal 
no mercado de controle de acesso, as 
IDs móveis oferecem um modelo de 
preservação de privacidade para proteger 
dados de identificação pessoal contra 
acessos não autorizados. 

Provisionadas over-the-air (OTA) para o 
dispositivo do usuário final, as IDs móveis 
são baseadas em tecnologia padrão do 
setor. A tecnologia Seos® mantém os dados 

de identidade seguros durante o ciclo 
de vida da identidade móvel. Com um projeto 
versátil, as IDs móveis também podem 
conter políticas abrangentes para satisfazer 
a maior parte dos requisitos do cliente. 

Totalmente integradas em uma plataforma 
iCLASS SE®, as IDs móveis oferecem um 
modelo confiável e adaptável que alavanca 
o modelo de dados Secure Identity Object® 
(SIO®) da plataforma para segurança em 
múltiplas camadas. As IDs móveis são 
baseadas em objetos de dados protegidos 
por criptografia com os mais avançados 
protocolos e algoritmos criptográficos. 
Esses objetos de dados portáteis são 
distribuídos de dispositivo a dispositivo  
utilizando o protocolo seguro oferecido 
por Seos.  Isso garante a proteção de 
ponta a ponta entre o dispositivo e a 
leitora, independente do padrão de 
comunicações subjacente.

HID Mobile Access® 
Identificações móveis seguras 
para dispositivos inteligentes



ESPECIFICAÇÕES

HID MOBILE ACCESS®

Área útil de cobertura de dados relativa ao desempenho: 300 a 400 bytes para cada ID móvel

Capacidade de vinculação de dados para o dispositivo do usuário

Carregamento na memória do dispositivo (armazenamento de dados à prova de adulteração)

Projeto agnóstico de dispositivo: portátil para qualquer dispositivo móvel capaz de executar o aplicativo do software Seos®  

Sistema operacional independente: Android™ e iOS® (ou outro SO móvel futuro)

Padrão de comunicações independente: Bluetooth Smart e NFC

Provisionado através de Seos Trusted Services Manager (TSM) em dispositivos móveis registrados

Emissão e cancelamento de IDs móveis através do portal seguro HID Identity Services (requer configuração de empresa)

APLICATIVO SEOS

Aplicativo leve que oferece sistema de mensagem seguro e sólidos serviços de autenticação para distribuição de IDs móveis

Protocolo de autenticação mútua com geração de chaves de sessão diversificadas para proteger cada sessão do cartão

Proteção da comunicação de dados pelo ar com recursos de confidencialidade e segurança de dados 

RECURSOS DE SEGURANÇA

Objeto de dados protegidos por criptografia que maximiza o modelo de dados e segurança SIO®  

Política de gerenciamento de chaves por criptografia: proteção SE ELITE com chaves diferentes dependendo do local 
em que a chave móvel esteja (elemento seguro com base em software ou hardware)  

Modelo de privacidade intensificada para evitar a revelação de dados da identidade (ex: via método de roteador)

INTEROPERABILIDADE

Suporta leitoras iCLASS SE® e multiCLASS SE® com capacidade para processar formatos de dados habilitados por SIO®
Suporta Leitoras iCLASS SE  com revisão de firmware E ou posterior  

Novas leitoras iCLASS SE com habilitação móvel enviadas dos centros de distribuição da HID Global.

América do Norte: +1 512 776 9000 
Número gratuito: 1 800 237 7769 
Europa, Oriente Médio, África: +44 1440 714 850
Ásia Pacífico: +852 3160 9800
América Latina: +52 55 5081 1670
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