
HID Mobile Access®
Wygoda, inteligencja, bezpieczeństwo

Zaufać  
mobilności



Technologie mobilne dały nam do dyspo-
zycji nową gamę rozwiązań w dziedzinie 
kontroli dostępu. We współczesnym 
biurze wszechobecne są urządzenia 
mobilne od smartfonów i tabletów po 
elektronikę do noszenia – zawsze pod 
ręką i gotowe do najróżniejszych zastoso-
wań. Dzięki swej wygodzie i poręczności 
technologie mobilne stały się wiodącymi 
rozwiązaniami nowego tysiąclecia. 
Logicznym krokiem jest w tej sytuacji ich 
zastosowanie, by kontrolować dostęp do 
drzwi wejściowych, bram i parkingów, 
a także sieci informatycznych, aplikacji 
korporacyjnych i innych obszarów. 

Uznane i nagradzane rozwiązanie 
HID Mobile Access® firmy HID Global 
toruje drogę innowacji i umożliwia przed-
siębiorstwom spełnianie potrzeb użyt-
kowników w zakresie wygody i wyboru. 
Wykorzystanie technologii mobilnych gwa-
rantuje użytkownikom bezpieczny i kom-
fortowy dostęp do miejsca pracy przy 
użyciu inteligentnego urządzenia, które 
niemal zawsze jest pod ręką. Od bramy 
parkingu, przez drzwi wejściowe, aż do 
sieci informatycznej i dalej – z HID Mobile 
Access przedsiębiorstwa stawiają czoła 
potrzebie wygody w świecie, w którym 
mobilność ma kluczowe znaczenie.

Większy wybór –  
mobilność i wygoda w jednym 

Wygoda działania łączności mobilnej 
zmienia nasz sposób życia, pracy i rekre-
acji. HID Mobile Access daje możliwość 
przeniesienia kontroli dostępu na tele-
fony, tablety, zegarki i urządzenia elektro-
niki do noszenia. Wybrane przez klienta 
rozwiązania wdraża się w sposób opty-
malnie dostosowany do jego potrzeb. 
Można utrzymać je w formie wyłącznie 
mobilnej lub integrować z istniejącym 
systemem kontroli dostępu opartym na 
kartach. W zależności od danego zasto-
sowania i oczekiwań użytkowników drzwi 
i bramy można otwierać, przykładając 
urządzenie do czytnika albo pokazując je 
z daleka z wykorzystaniem systemu akty-
wacji „Twist and Go”. Nikt inny w branży 
nie oferuje rozwiązań współpracujących 
z tak wieloma różnymi urządzeniami 
mobilnymi. Z nami swobodnie uda się 
opracować strategię mobilną odpo-
wiadającą indywidualnym potrzebom 
przedsiębiorstwa.

Inteligentny dostęp  
w mobilnym świecie

„ Świetnie jest mieć przy sobie 

tylko jedno urządzenie i móc 

wykonywać nim tak wiele 

codziennych zadań”.

Alison Brown

Facilities, Operations and  
Events Manager, Netflix



Bluetooth Smart szczyci się coraz 
bogatszym katalogiem globalnych 
certyfikatów, rośnie liczba zasto-
sowań NFC – to także dzięki temu 
firma HID Global może oferować 
jedno z najbardziej dostępnych 
i elastycznych rozwiązań kontroli 
dostępu w branży. Dzięki czołowej 
pozycji na rynku zaufanych tożsa-
mości zapewniamy bezpieczeństwo 
i poufność danych przekazywanych 
przez urządzenia mobilne.

Więcej aplikacji – rozwiązania mobilne, 
które łączą

Czy naprawdę trudno wyobrazić sobie 
świat, w którym rozwiązanie zapewniające 
wszechstronny dostęp mieści się w dłoni? 

Aplikację HID Mobile Access można zna-
leźć w całej gamie produktów oferujących 
łączność mobilną. Za pomocą urządzenia, 
którym otwieramy bramy i drzwi wej-
ściowe, można zalogować się też do sieci 
informatycznej, otworzyć zamek elek-
troniczny albo bezpiecznie wydrukować 
dokumenty. To samo urządzenie posłuży 

do rejestrowania czasu pracy, kupowania 
przekąsek w automacie i korzystania ze 
stacji ładowania samochodu elektrycznego. 
HID Mobile Access jest rozwiązaniem, które 
naprawdę łączy. 

Bezpieczeństwo informatyczne i zarzą-
dzanie obiektami to obszary, w których 
można wprowadzić skonsolidowane pro-
gramy dostępu. Efektywność i potencjalne 
oszczędności wynikające z centralizacji 
zarządzania dostępem zyskują na znacze-
niu w przedsiębiorstwach, od których ocze-
kuje się, że osiągną więcej przy niższym 
nakładzie kosztów. HID Mobile Access prze-
ciera szlaki, oferując rozwiązania mobilne 
spełniające potrzeby współczesnego 
przedsiębiorstwa w świecie, w którym 
mobilność ma kluczowe znaczenie.

Wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu na wygodne 
rozwiązania mobilne 



Więcej zaufania i pewności

HID Mobile Access spełnia wymagania 
dyrektywy 95/46/WE o ochronie 
danych osobowych dopuszczającej 
przekazywanie danych osobowych 
z terenu Unii Europejskiej do krajów 
spoza UE/EOG. Ciągły proces 
weryfikacji i aktualizacji gwarantuje 
zgodność stosowanych praktyk 
ochrony danych osobowych z prze-
pisami unijnymi.

Nadzwyczajny poziom ochrony 
i zapewnienia poufności danych 
dotyczących tożsamości

HID Mobile Access z przełomową technolo-
gią poręczeń Seos® zapewnia niespotykany 
wcześniej poziom ochrony i zapewnienia 
poufności danych w systemach kontroli 
dostępu. Ta nagradzana technologia opra-
cowana w oparciu o normy ISO wykorzy-
stywana jest przez agencje rządowe USA 
i organizacje na całym świecie do szyfro-
wania danych niejawnych i wrażliwych. 

Ochrona danych dotyczących tożsamości 
nieustannie zyskuje na znaczeniu. W świe-
cie, w którym pierwszeństwo mają roz-
wiązania mobilne, zachowanie poufności 
wymaga większych starań i przezorności. 
HID Global ma ambicję spełniania wymo-
gów nawet bardziej rygorystycznych niż 
te zawarte w powstających regulacjach 
prawnych dotyczących ochrony danych. 
Rozwiązania HID Mobile Access gromadzą 
tylko te informacje, które są niezbędne 
do świadczenia usługi. Nie są zapisywane 
dane pozwalające na identyfikowanie 
osoby, dane finansowe czy dotyczące 
stanu zdrowia. Stosujemy również zasadę 
wzajemności w odniesieniu do udostęp-
niania informacji.

Integracja i wsparcie techniczne

Bez obaw! Integracja rozwiązań mobil-
nych przebiegnie tak sprawnie, jak to 
tylko możliwe. HID Global Professional 
Services™ zapewnia dodatkowe wsparcie 
przedsiębiorstwom, które chcą skorzy-
stać z pomocy w zakresie zintegrowania 
rozwiązań mobilnych z własnymi syste-
mami kontroli dostępu. Świadczymy 
szeroką gamę usług od konsultacji stra-
tegicznych i projektowania rozwiązań 
po wdrożenie i szkolenia prowadzone 
przez licencjonowanych konsultantów. 
To wszystko pozwala wprowadzić mobilną 
kontrolę dostępu zgodnie z najlepszymi 
praktykami. 



HID Mobile Access od środka

Mobilna kontrola dostępu od  najlepszej 
strony. Intuicyjny portal i aplikacja 
HID Mobile Access firmy HID Global umoż-
liwiają przedsiębiorstwom sprawne włą-
czenie użytkowników urządzeń mobilnych 
do systemu i zarządzanie nimi. HID Mobile 
Access z nagradzaną technologią Seos® 
zapewnia najwyższej klasy zarządzanie 
tożsamościami i stanowi najbardziej dyna-
miczne rozwiązanie mobilne dostępne 
obecnie na rynku. Od czytników z obsługą 
urządzeń mobilnych i bezpiecznych identy-
fikatorów mobilnych po działający w chmu-
rze portal do zarządzania – technologia 

HID Mobile Access została zaprojektowana 
z myślą o płynnej współpracy.

•  Portal HID Mobile Access jest wypo-
sażony w przyjazny administratorowi 
interfejs.

•  Użytkownicy końcowi mogą się łatwo 
zarejestrować, korzystając z intuicyjnej 
aplikacji.

•  Każda transakcja jest unikalna, 
co zapewnia poufność.

•  Administrator może w każdym czasie 
z łatwością zarządzać prawami dostępu.

•  Zapewniony jest wysoki poziom 
ochrony.

Efektywne zarządzanie użytkownikami

„To rozwiązanie naprawdę 

prezentuje najlepszą stronę 

technologii. Pod względem 

bezpieczeństwa i wygody 

stanowi kolejny krok w roz-

woju systemów kontroli 

dostępu”. 

Adrian Noriega 
Field Project Mgr., RFI Enterprises, Inc.

Go!
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Position of Rollovers
HID Mobile Access Portal®
Dodawanie, administracja, 
konfiguracja systemu kontroli 
dostępu, zasoby

HID Mobile Access
Portal API 

Dane identyfikatora mobilnego 
są weryfikowane przez czytnik 

iCLASS SE®, a zaufane dane 
dotyczące tożsamości są 

przekazywane do panelu, który 
podejmuje odpowiednie 

działanie

Urządzenie mobilne komunikuje 
się z czytnikiem iCLASS SE®, 
stosując technologię Seos® 
przez HID Mobile App (lub 

aplikację innej firmy z 
HID Mobile App SDK)Identyfikator mobilny jest 

przekazywany bezpiecznie 
do telefonu bezprzewodowo

Administrator ds. bezpieczeństwa 
użytkownika końcowego zarządza 

urządzeniami, użytkownikami i 
identyfikatorami mobilnymi przez 

ich własną aplikację biznesową 
(np. system kontroli dostępu)

Systemy back-end klienta 
(np. systemy zarządzania tożsamością, 

system rezerwacji, systemy kontroli 
dostępu, systemy HR)

Dotknięcie 
„Tab” lub 

„Twist and Go”

WYŚLIJ POBIERZ ZAREJESTRUJ SIĘ
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