
RESUMO EXECUTIVO

Experienciando o ambiente de trabalho 
conectado: Integrado, Seguro e Preditivo

Edifícios de escritórios modernos são construídos em uma rede de sistemas diferentes — 
acesso físico (portas e fechaduras), redes de TI e impressoras, gerenciamento de salas de 
reunião, vendas de alimentos e bebidas — na qual funcionários, visitantes e fornecedores 
interagem continuamente, experienciando diversos graus de satisfação. Mas quando 
esses sistemas são capazes de realizar um entendimento comum de quem você é e de 
quais benefícios você pode obter "sua Identidade Confiável", a experiência é elevada. Em 
um ambiente de trabalho conectado, esses sistemas integrados superam as expectativas 
para entender, auxiliar e até prever o que você pretende fazer.
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O que é uma "Identidade 
confiável"?

Em um Ambiente conectado 
autêntico, o empregador 
verifica a sua identidade uma 
vez e emite uma Identidade 
confiável na forma de um 
cartão inteligente/crachá de 
identificação, ou um aplicativo 
seguro em seu smartphone, 
ou dispositivo acessório 
(como um relógio inteligente 
ou token). Você estará livre 
para acessar facilmente todos 
os sistemas necessários com 
a sua Identidade confiável 
selecionada.

Para áreas ou aplicações 
extremamente seguras, uma 
camada adicional de segurança 
pode ser implementada para 
verificar um outro aspecto 
de sua identidade. Essa 
autenticação multifatorial 
consiste em pelo menos dois 
dos seguintes itens: algo que 
você tem (cartão/ token/
dispositivo), algo que você 
conhece (pin/senha), ou algo 
que você é (biometria — dedo, 
rosto, comportamento). 

O AMBIENTE DE TRABALHO CONECTADO proporciona: 

controle de acesso físico otimizado. O edifício identifica os indivíduos e concede acesso 
às áreas do edifício para as quais eles estão autorizados, desde o acesso do elevador 
aos andares corretos, ao desbloqueio de um escritório particular, a salas de reunião 
com acesso aprovado e os espaços comuns. Áreas que exigem controle de acesso mais 
restrito podem adicionar uma camada de verificação biométrica, se necessário. 

Fluxo de pessoas sem conflitos. Quando sistemas diferentes são conectados por uma 
capacidade compartilhada de autenticação dos indivíduos, o efeito é uma transição 
tranquila e contínua para funcionários e visitantes à medida que vão do estacionamento 
até o elevador, do escritório à sala de conferência - acessando cada ponto ao longo do 
percurso com a mesma credencial. 

Autenticação contínua de usuário. Em um ambiente de trabalho conectado, os usuários 
obtêm acesso à rede da empresa e a aplicativos seguros na nuvem, como o Office 
365, com a mesma credencial de identidade usada para entrar no local. A autenticação 
multifatorial, que exige um PIN, presença ou dados biométricos, pode ser adicionada 
para uma camada complementar de segurança. 

Gestão de Ponto. À medida que os funcionários se aproximam da porta para entrar 
no prédio, a mesma credencial que abriu a porta pode registrar o tempo de entrada 
e o horário de saída por meio de um sistema integrado de ponto (gestão da força 
de trabalho). A Identidade confiável pode ser usada para estabelecer uma prova de 
presença, fornecendo aos gerentes informações importantes sobre a pergunta: "Onde 
meus funcionários realmente estão passando seu tempo?" 

Análise preditiva. Desde a simplificação das necessidades de manutenção nas operações 
do edifício até serviços automatizados, como a preparação de café em horários de pico 
durante o dia - os dados capturados no ambiente de trabalho conectado oferecem 
muitas maneiras de reduzir os custos operacionais e atender às demandas dos 
funcionários por um ambiente de trabalho personalizado e produtivo. 

Flexibilidade para a força de trabalho ágil. Plantas baixas abertas utilizando Hot Desks 
e Smart Lockers substituíram os escritórios tradicionais, já que muitas organizações se 
esforçam para otimizar seus custos imobiliários e as opções de trabalho dos funcionários. 
O acesso a ambos, concedido pela mesma credencial de identificação usada para entrar 
no edifício, proporciona-lhes liberdade para executar tarefas diárias e colaborar com 
colegas em qualquer lugar, sem comprometer os benefícios de uma estação de trabalho 
individualizada. 

Impressão segura. O ambiente de trabalho conectado inclui impressoras gerenciadas 
centralmente, com reconhecimento de identidades que oferecem aos usuários a 
praticidade de poder imprimir com segurança em qualquer dispositivo que selecionarem. 
As impressoras com reconhecimento de identificação contêm leitoras incorporadas e 
firmware atualizado, permitindo a impressão somente quando o usuário apresenta uma 
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credencial devidamente autenticada e cumpre a maioria das diretrizes de conformidade 
com a regulamentação. 

Refeitório e venda automática sem uso de dinheiro. O ambiente de trabalho conectado 
oferece a praticidade de comprar refeições e bebidas por meio de um sistema de 
pagamento seguro e fechado - eliminando a necessidade de dinheiro ou cartões de 
crédito, que podem ser perdidos facilmente. 

Gerenciamento de sala de reunião moderna. Uma sala de reuniões com reconhecimento 
de identificação combina uma fechadura inteligente, com display de porta inteligente, 
para simplificar o processo de reserva. O acesso pode ser concedido ou revogado 
remotamente, simplificando o processo para os visitantes. Uma credencial personalizada 
autenticada também concede acesso a serviços audiovisuais e de conferência. 

O ambiente de trabalho conectado descrito nas páginas anteriores não é um sonho 
futurista, mas já é uma realidade, e na maioria das vezes está baseado sobre a 
infraestrutura existente. O prestador de serviços adequado é capaz de sincronizar 
componentes e tecnologias de identificação diferentes, em uma solução unificada e 
inteligente. 
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Um dia na vida de um ambiente de trabalho conectado  
(Usando uma Identidade confiável, p.ex., seu smartphone)

Um dia na vida de um ambiente de trabalho tradicional 
(Sem Identidade confiável)

Abrir o portão da garagem com o seu smartphone. vs. Pegar o cartão impresso para entrar na garagem. Tentar 
encontrar um lugar para colocá-lo onde não vai se perder.

Usar a mesma Identificação Confiável para abrir a porta do 
prédio do escritório.

vs. Parar na recepção para apresentar o crachá de identificação e 
aguardar pelo atendente para abrir a porta para você.

Parar na recepção para apresentar o crachá de identificação e 
aguardar pelo atendente para abrir a porta para você.

vs. Juntar-se ao grupo de pessoas reunido no hall do elevador do 
lobby. Finalmente, espremer-se em um elevador e aguardar 
enquanto ele parar cinco vezes, antes de chegar ao seu andar.

Passar rapidamente pelo seu Smart Locker, usando o seu 
celular novamente para abri-lo e pegar o seu laptop e caneca 
favorita.
Deixar a sua mochila e o seu laptop na sua estação de 
trabalho favorita com a vista maravilhosa da janela. Tocar no 
smartphone para se logar na intranet da empresa e se registrar 
na extensão telefônica, assim todas as chamadas recebidas 
serão corretamente  
roteadas até lá.

vs. Ir até sua mesa e tentar se logar na rede. Receber um aviso de 
que sua senha expirou e necessita ser alterada. Tentar elaborar 
algo seguro que você não tenha usado antes. Anotar a nova 
senha em um post-it e colar no monitor, porque você não confia 
em si mesmo para lembrar.

Decidir que você gostaria de tomar um café e se dirigir até a 
sala de descanso, onde você encontra uma garrafa com café 
fresco (preparado automaticamente durante o horário de pico 
de consumo, graças ao uso inteligente da análise preditiva).

vs. Ir até a sala de descanso para uma xícara de café, apenas para 
encontrar uma garrafa vazia. Aguardar por uma nova garrafa 
preparada.

Lembrar que você precisa imprimir alguns documentos 
confidenciais para apresentar mais tarde para um visitante VIP. 
Passar por uma impressora de rede e usar seu smartphone 
para autenticar sua identidade e iniciar a impressão segura.

vs. Tentar imprimir documentos confidenciais, mas não lembrar do 
seu código PIN seguro exclusivo. Dizer a si mesmo que você 
fará isso mais tarde, após encontrar tempo para ligar para a 
equipe de TI.

Hora da refeição! Ir ao refeitório e pagar pelos itens com o seu 
smartphone.

vs. Chegar ao refeitório e perceber que sua carteira ficou em sua 
mesa de trabalho. Um colega de trabalho simpático pagar sua 
refeição e você anotar mentalmente isto para reembolsa-lo mais 
tarde.

Chegar a uma reunião e descobrir que há alguns convidados 
a mais que o planejado. Ao observar uma sala de conferência 
maior nas proximidades, com um display inteligente indicando 
que ela está disponível, você toca em seu smartphone para 
abrir a interface de agendamento e remarcar a reunião na nova 
sala.

vs. Chegar em uma reunião com mais pessoas do que o planejado 
e mudar para a sala ao lado, que parece ser maior e disponível. 
No meio da reunião, ser expulso por outro grupo (que havia 
reservado a sala) e se espremer de volta na sala original.

Receber um alerta de texto informando que um visitante que 
você aguardava entrou no prédio. Caminhar até o hall do 
elevador no seu andar para cumprimentá-lo.

vs. Perder a chamada da recepção informando que um visitante 
chegou. Ligar de volta na recepção, mas a chamada não ser 
atendida. Descer as escadas para encontrá-los no lobby.
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Como líder no fornecimento de identidades confiáveis, as Tecnologias de Acesso 
Estendido da HID Global integram confiança aos dispositivos digitais do mundo, usando 
tecnologias de autenticação inovadoras para fornecer uma variedade de soluções que 
equilibram perfeitamente a segurança e a praticidade.

Vantagens de um ambiente de trabalho conectado:
• Simplifica a experiência do funcionário desde o estacionamento até impressões para 

reuniões 

• Reduz consideravelmente o tempo normalmente gasto na reprodução de identificações, 
criando um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo 

• Capacidade de integrar sistemas legados, preservando assim o retorno original sobre o 
investimento, enquanto protege melhor seus funcionários, dados e ativos

Milhões de pessoas em todo o mundo usam produtos e serviços da HID para navegar 
em suas vidas cotidianas, e mais de 2 bilhões de coisas estão conectadas através 
da tecnologia HID. Trabalhamos com governos, instituições educacionais, hospitais, 
instituições financeiras, indústrias e algumas das empresas mais inovadoras do mundo, 
para desenvolver suas próprias soluções personalizadas de identidade confiável.

Para saber mais sobre como potencializar um ambiente de negócios com 
reconhecimento de identidade, visite hidglobal.com/extended-access-technologies
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“Como nós estamos trabalhando 
com alguns dos empreendedores 
mais entusiastas e com as 
startups mais bem-sucedidas, 
a segurança é primordial. Na 
condição de líder em soluções 
de segurança, a HID Global 
inspira confiança a nós e aos 
nossos clientes. Já estamos 
analisando uma integração mais 
aprofundada das tecnologias da 
HID, para aprimorar ainda mais 
nosso campus, em áreas como a 
impressão em rede e a gestão de 
acesso aos guarda-volumes.”

 — Édouard Phélip  
Diretor Financeiro-CFO da 
Deskopolitan
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