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HID FARGO®  
Connect™ Console

EMISSÃO SEGURA E SIMPLIFICADA DE CARTÕES PELO 
CONSOLE INTUITIVO E MULTIFUNCIONAL
 � Clique na nuvem e leve a emissão de cartões para outro nível—Imprima e codifique 

os cartões, resolva problemas e controle as impressoras de cartão - tudo sem precisar 
instalar softwares ou drivers de impressora.

 � Alavancar segurança líder no setor —Os elementos incorporados na tecnologia de 
segurança transformam as suas impressoras de cartão em rede nos pontos finais 
confiáveis dentro da IoTT (Internet das Coisas Confiáveis).

 � Emitir credenciais para locais remotos com confiança—O recurso de Impressão 
Segura alavanca a autenticação do usuário para o console por meio de nome de 
usuário/senha ou cartão sem contato para iniciar a impressão com segurança em 
locais remotos.

 � Aprecie a facilidade de usar —Uma interface simples, com tela sensível ao toque, e 
tutoriais proporcionam aos usuários uma navegação facil por todas as funções de 
gerenciamento e impressão. 

PRINCIPAIS RECURSOS:

 � Interface intuitiva, com tela 
sensível ao toque

 � Gerenciamento e controle 
centralizados de várias 
impressoras FARGO na rede

 � Autenticação segura da impressora 
para impressão remota

 � Segurança líder do setor

 � Tutoriais on-line

O QUE É HID FARGO CONNECT?

HID® FARGO® Connect™ é uma 
plataforma de emissão de cartões 
baseada em nuvem que simplifica 
a complexidade, reunindo em um 
sistema centralizado e integrado 
todos os elementos de um programa 
para a emissão segura de cartões. 
Esta solução simplifica a operação 
e permite a emissão de cartões de 
identificação no local e remota, ao 
mesmo tempo em que aumenta o 
controle e a segurança. 

O HID FARGO Connect Console parece 
com um tablet, tem aplicativo multifuncional 
com uma interface intuitiva e sensível ao 
toque que transforma impressoras de 
cartões relativamente basica em dispositivos 
inteligentes de ponta dentro da IoTT (Internet 
das Coisas Confiáveis). Com isso, este 
avançado console permite o gerenciamento 
seguro de todo o sistema de emissão de 
cartões a partir de qualquer lugar usando 
um dispositivo habilitado para a web. É 
possível acessar remotamente e gerenciar 
as suas impressoras HID FARGO conectadas 
usando o aplicativo baseado em nuvem HID 
FARGO Connect – sem precisar instalar outros 
programas ou drivers de impressora nem ter 
que gerenciar manutenção de PCs. 

No painel de controle do console, é possível 
ver e controlar as configurações de rede 
e ativar as filas de impressão, permitindo 
enviar ou apagar as tarefas imediatamente. O 
console também detecta e exibe as principais 
informações automaticamente, como o status 
da impressora e o nível de suprimentos, 
eliminando a adivinhação do diagnóstico dos 
problemas comuns de impressão. 

Os tutoriais online e as páginas de ajuda 
são fáceis de entender e estão bem ao seu 
alcance. Desde o primeiro dia, mesmo os 
usuários inexperientes conseguirão imprimir 
e codificar cartões, gerenciar impressoras e 
muito mais.

As tecnologias de segurança integradas 
transformam as impressoras de cartão FARGO 
ligadas em rede em dispositivos de ponta 
seguros, enquanto o acesso do usuário com 
base no leitor sem contato impossibilita o 
uso não autorizado do sistema. O recurso 
Secure Print do console permite que os 
usuários enviem tarefas de impressão para 
locais remotos tendo a certeza de que 
a impressão somente ocorrerá quando 
um usuário estiver lá para poder recebê-
la. As tarefas de impressão permanecem 
bloqueadas até que um operador autorizado 
no destino faça a autenticação no console 
por meio do seu cartão inteligente sem 
contato ou do seu nome de usuário/senha, 
o que garante que as identificações e os 
cartões permaneçam seguros e nunca fiquem 
acessíveis para pessoas não autorizadas. 
Ideal para organizações distribuídas em 
várias localidades, o recurso Secure Print 
também acaba com a necessidade de enviar 
fisicamente os cartões, eliminando as tarifas 
caras de envio e as preocupações quanto à 
segurança. 

Entre em contato conosco ainda hoje e 
descubra como o HID FARGO Connect 
Console pode ser a sua janela para a 
simplicidade, com a versatilidade de uma 
solução de emissão baseada em nuvem 
habilitada para a web verdadeiramente 
confiável.  
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ESPECIFICAÇÕES

FUNÇÕES DA IMPRESSÃO DE CARTÕES
 � Emite cartões de uma aplicação centralizada
 � Codifica a fita magnética e os cartões sem contato 

remotamente

FUNÇÕES DE GERENCIAMENTO
 � Questionamentos das tarefas da impressora HID FARGO 

Connect 
 � Visualize o status da fila de impressão da impressora e apague 

as tarefas indesejadas 
 � Visualize configurações da rede da impressora 
 � Visualize as informações de status da impresora e resolva 

problemas de erros de impressão 
 � Acesse tutoriais e ajuda on-line 
 � Gerencie até seis Impressoras HID FARGO de um console único 

SEGURANÇA
 � As tecnologias integradas, incluindo elementos que garantem que 

as Impressoras de Cartão HID FARGO gerenciadas por console 
são completamente seguras, transformando-as em pontos finais 
confiáveis dentro da IoTT (Internet das Coisas Confiáveis)

 � Criptografia de ponta a ponta com base no certificado e nível 
bancário de todos os dados confidenciais (em trânsito ou em 
repouso) 

 � As senhas de criptografia são armazenadas com segurança em 
um hardware inviolável 

 � A opção de acesso do usuário com base na leitora configurável 
assegura contra uso não autorizado do sistema 

 � Projetado considerando as regulações= FERPA, GDPR e HIPAA, o 
sistema permite apenas informações identificáveis pessoalmente 
(PII), temporárias, não persistentes

Sistema operacional Linux

Processador 64bit ARMv8 Quad Core

RAM/memória interna 2 GB DDR/32 GB

Visor Tela de 7,0” sensível ao toque

Multi-toque capacitivo Sim

Dimensões 8,0” C x 9,0” A x 6,0” L (203 mm C x 229 mm A x 152 mm L)

Software HID FARGO Connect 

Requisitos de rede Portas Ethernet Dual 10/100

Portas USB 1 x USB 2.0 tipo A

Visualize o status da impressora, 
as filas de impressão e gerencie 

as tarefas de impressão

Videos tutoriais fáceis

Configuração plug and play

Dispositivo de ponta seguro

Autenticação do usuário no 
Secure Print

Sem necessidade de PC exclusivo  
ou drivers de impressora

Status de suprimentos

Plataforma pronta para o futuro
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