Controladoras
HID Aero™

A plataforma de controladoras
robustas para aplicações do dia a dia

“A liberdade de
poder escolher entre
uma ampla gama de
fabricantes de sistemas
aprovados pela HID”.

Plataforma de controladoras robustas
projetada para autorizar o controle de
acesso convencional
A plataforma de controladoras HID Aero™ oferece aos fornecedores de
software uma base eficiente e robusta para um sistema de controle de
acesso de excelência, por meio de uma infraestrutura holística que inclui
hardware, firmware, bibliotecas e ferramentas totalmente funcionais. As
controladoras HID Aero™ são ideais para fornecedores de controle de
acesso que desenvolvem soluções para clientes de pequeno e médio porte,
e que não desejam absorver os custos contínuos de projeto, fabricação e
manutenção dos painéis de hardware.
¡ Flexível - a plataforma de controladoras HID Aero é altamente
configurável para aumentar a percepção situacional. Elas incluem a
capacidade de alterar os modos das leitoras com base em limites horários,
sinais de pré-alarme e bloqueio global.
¡ Segura - proteção contra exploits dispendiosos, vulnerabilidades e
tempo de inatividade, com segurança de ponta a ponta, da credencial
ao host , reduzindo os vetores de ataques, para a proteção ao nível do
sistema. A HID Aero protege as identidades desde o momento em que as
informações são transmitidas da leitora, por meio de um de canal seguro
OSDP, além de oferecer TLS em execução no ambiente operacional FIPS
140-2, para comunicação segura com o software host.
¡ Confiável - baseada na tecnologia confiável da HID Mercury™, a HID
Aero potencializa o conhecimento e a experiência adquiridos em mais
de 4 milhões de painéis instalados globalmente. A HID Aero também é
compatível com os módulos VertX® IO para proteger seu investimento atual
com a HID.
As controladoras HID Aero atendem como sucessoras das controladoras
HID Vertx.

Pronta para o futuro e altamente
adaptável
As controladoras HID Aero são desenvolvidas desde sua base com
abertura e flexibilidade.
Essa abordagem aberta possibilita aos usuários liberdade inigualável
para selecionar entre uma ampla variedade de fabricantes de sistemas
aprovados pela HID, pois a HID Aero é suportada por uma rede confiável
de fornecedores de software. . Esse ecossistema reduz o custo total de
propriedade, possibilitando que os usuários migrem seus sistemas durante
o ciclo de vida completo da implantação.
Para capacitar nosso ecossistema de parceiros, a HID Aero vem com um
poderoso kit de ferramentas de API e acesso integral ao ambiente do
desenvolvedor.
Além da liberdade de escolha, a HID Aero é uma plataforma de
controladoras à prova de futuro, que pode se adaptar às crescentes
necessidades das organizações de pequeno e médio porte. Devido à HID
Aero ser baseada em IP, as controladoras podem conectar-se aos sistemas
locais ou baseados em nuvem para realização da configuração de controle
de acesso, comando e controle, e monitoramento do status do sistema.
Isso também possibilita a interoperabilidade com sistemas de segurança
paralelos. Além disso, as controladoras HID Aero operam em Linux, um
sistema operacional padronizado e de código aberto que possibilita um
gerenciamento de patches com maior rapidez, em comparação com os
sistemas proprietários.
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Com a HID Aero, os usuários podem:

“As controladoras podem
conectar-se aos sistemas
em nuvem, ou localmente,
para realizar a configuração
de controle de acesso”.

¡ Criar alertas únicos utilizando informações de transações altamente
detalhadas, gravadas pela controladora.
¡ Potencializar opções avançadas de configuração, tais como ativar
direitos de acesso ou alertas para grupos específicos ou indivíduos, e
alternar os modos da leitora com base em limites horários.
¡ Gerenciar remotamente as leitoras HID, economizando em custos de
instalação e de manutenção.

Segurança de ponta a ponta, simplificada
Diferente de outras controladoras, a HID Aero oferece segurança de ponta
a ponta, da credencial ao host, para reduzir os vetores de ataques, com
proteção ao nível do sistema. Isso é obtido através da proteção de toda a
cadeia de segurança, à medida que uma identidade é transmitida a partir
de uma credencial, níveis acima através do sistema. Durante esse trajeto,
os dados das credenciais são protegidos inicialmente entre o cartão e a
leitora, utilizando uma tecnologia segura como o Seos®. Em complemento,
as informações necessitam ser compartilhadas pela leitora com o restante
do sistema de controle de acesso. Com a HID Aero, a comunicação entre
a leitora e os terminais de conexão da leitora no módulo de IO (entradas e
saídas), pode ser protegida usando um canal seguro OSDP. Na sequência,
os dados transmitidos dos terminais de conexão da leitora no módulo de IO,
até a controladora inteligente, são também criptografados com um padrão
avançado de criptografia (AES-256). Por fim, a segurança na camada de
transporte (TLS), em execução na controladora inteligente em um ambiente
operacional FIPS 140-2, criptografa e autentica os mesmos dados do
cartão, que são transmitidos da controladora inteligente ao software host.
A HID Aero também auxilia as organizações a se defenderem de violações
de dados dispendiosas e de alto nível, graças aos chips de criptografia
desenvolvidos para proteção contra ataques maliciosos, mantendo as
chaves e as senhas seguras. As controladoras possibilitam a aplicação
obrigatória dos requisitos, para criação de senhas fortes e exclusivas que

controlam o acesso às páginas web para os instaladores. Além disso, os
dados do cartão, o nível de acesso e outras configurações de controle
de acesso podem ser criptografados em armazenamento, provendo uma
proteção de dados adicional na controladora inteligente.

Recursos sofisticados de detecção de ameaças possibilitam que as
controladoras HID Aero bloqueiem ataques comuns. Esses recursos
incluem:
¡ Capacidade para definir até sete níveis diferentes de ameaças, para
ajustar instantaneamente o acesso do usuário durante travamentos e/ou
bloqueios.
¡ Coação sinalizada pelo teclado da leitora notificando o host para ação
imediata em situações de emergência.
¡ Proteção em modo offline contra uso inadequado do cartão via antipassback local.
¡ Capacidade para monitorar os terminais de cablagem de entrada
supervisionada, para identificar falhas no sistema ou ataques maliciosos.
Por fim, a HID Aero disponibiliza recursos avançados de segurança de rede,
para atender sem dificuldades às demandas das equipes de TI e para cumprir
a conformidade corporativa.

Desempenho confiável da líder em tecnologia de controle de acesso
Tanto os provedores de controle de acesso, quanto os usuários finais
exigem controladoras de alto desempenho e com tecnologia segura,
provenientes de um fabricante confiável. Por isso, a HID Aero é concebida
com base na tecnologia testada e comprovada das controladoras HID
Mercury , uma tecnologia de controladoras líder, com mais de 4 milhões de
painéis instalados globalmente.

“O hardware de base
das Controladoras HID
Aero foi desenvolvido
para ser altamente
durável e confiável”.

“Totalmente
retrocompatíveis com os
módulos legados VertX
IO, proporcionando
uma migração sem
dificuldades.

O hardware na base das controladoras HID Aero, foi concebido para
ser altamente durável e confiável, possibilitando reduzir os custos
de manutenção a curto e longo prazo. Por exemplo, os relés de alta
amperagem garantem a proteção da controladora na operação de
fechaduras que consomem muita energia, possibilitando uma escolha mais
ampla de hardware para a gestão das saídas. A durabilidade do hardware
também possibilita instalações em ambientes mais severos, ao passo que
uma abordagem estruturada da programação horária garante alto suporte
de montagem, pareado com o respectivo acessório para montagem,
possibilita uma instalação simplificada sobre trilhos de fixação em padrão
DIN (acessórios vendidos separadamente).
Além da confiabilidade do próprio hardware, a HID Aero possibilita
a retrocompatibilidade com os módulos VertX IO, proporcionando a
proteção dos investimentos com os equipamentos HID existentes. Para
iniciar, os módulos legados VertX IO não precisam ser substituídos, graças
à compatibilidade com as controladoras inteligentes HID Aero X1100.
Adicionalmente, todas as controladoras HID Aero se adequam em formato
e ajustes às controladoras legadas VertX, garantindo aos usuários, custos
reduzidos ao instalar as substituições no mesmo espaço, utilizando os
mesmos conectores e terminais de cablagem.
Graças ao hardware com design robusto e altamente confiável, essa linha
de controladoras atende às necessidades de uma ampla variedade de casos
de uso, simplifica a instalação e reduz a complexidade para os parceiros,
com o planejamento de projetos e o gerenciamento de inventários.

Linha de controladoras HID Aero
O portfólio de controladoras HID Aero é composto pelos seguintes
dispositivos:
¡ Controladora Inteligente X1100: controle para até 2 portas, 4 leitoras, 7
entradas e 4 relés (5A/3A NA/NF @ 30Vcc, sem travamento) utilizando
entradas e saídas (IO) integradas. Conectada aos módulos IO em
derivação downstream, suporta até 64 portas, 615 entradas e 388 saídas.
Suporte para leitoras em Wiegand e OSDP. Utiliza OSDP que possibilita
proporcionar suporte para 4 leitoras. As entradas operam em 2 ou 4
estados.

¡ Módulo Interface para Porta/Leitora X100: suporte para 2 portas, 4
leitoras, 7 entradas e 4 relés (5A/3A NA/NF @ 30Vcc, sem travamento).
Suporte para leitoras em Wiegand e OSDP. Utiliza OSDP que possibilita
proporcionar suporte para 4 leitoras. As entradas operam em 2 ou 4
estados.
¡ Módulo Monitor de Entrada X200: suporte para até 19 entradas e 2 relés
(2A a 30Vcc, sem travamento). As entradas operam em 2 ou 4 estados.
¡ Módulo Controle de Saída X300: suporte para até 12 saídas (2A a 30Vcc,
sem travamento) e 3 entradas. As entradas operam em 2 ou 4 estados.
A HID Aero foi projetada para substituir as controladoras VertX no
portfólio geral das controladoras HID, disponibilizando uma ampla gama
de atualizações e novos recursos, em comparação com os produtos
legados. Diferente das controladoras HID Mercury, criadas para serem mais
robustas e personalizáveis e atender às necessidades de larga escala das
organizações corporativas, a HID Aero foi projetada especificamente para
organizações de pequeno e médio porte.

Uma nova opção em controladoras para
aplicações do dia a dia
As controladoras HID Aero são projetadas para atender às necessidades
crescentes e específicas de organizações e pequenas e médias empresas.
Essa linha de controladoras é aberta e flexível desde sua concepção,
provê segurança de ponta a ponta e foi concebida para ser durável e
proporcionar um desempenho confiável e seguro.
Baseada nos princípios essenciais da comprovada tecnologia HID Mercury,
a HID Aero é uma excelente opção para organizações que desejam instalar
novas controladoras, para projetos inteiramente novos ou para upgrades a
partir da tecnologia legada VertX.
Desenvolvida para ser flexível, porém com uma base segura, a HID Aero
auxilia fornecedores de controle de acesso e usuários finais, atendendo
às suas necessidades exclusivas tanto nos cenários de hoje, quanto nos
cenários de segurança em constante evolução de amanhã.
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