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وصول مادي لعالم عصري
يعمل بالمحمول
الوصول المادي للطريق الذكي – باستخدام المحمول
لقد غيَّر اتصال األجهزة المحمولة أسلوب حياتنا وعملنا
ولعبنا .وصارت األجهزة المحمولة ،من الهواتف الذكية إلى
األجهزة القابلة لالرتداء وأجهزة الكمبيوتر اللوحية ،تفرض
وجودها في بيئات العمل في أيامنا هذه ،وتعمل على الدوام،
وتخدم مجموعة متنوعة من األغراض .إنَّ المحمول هو
أنسب التقنيات العصرية التي توفر الراحة وسهولة الحمل،
وهو خطوة منطقية في تطور التحكم في الوصول.
تلبية الحاجة إلى التنقل والرغبة في الراحة
ُتمسِ ك شركة  HID Globalبزمام االبتكار من خالل حل
 HID Mobile Access®الحائز على الجوائز الذي
يم ِّكن المؤسسات من تلبية طلبات المستخدم النهائي في
توفير الراحة والتسهيالت وطلبات تكنولوجيا المعلومات
الالزمة لألمان .ويتيح التوسع في وظيفة التحكم في

الوصول إلى األجهزة المحمولة للمستخدمين النهائيين
الوصول بأمان وسهولة إلى مكان العمل باستخدام أجهزتهم
الذكية ،من بوابة مواقف انتظار السيارات إلى دخول
جرا.
األبواب والولوج إلى الشبكات ،وهلم ًّ
يدعم حل  HID Mobile Accessأوسع مجموعة
من األجهزة المحمولة في الصناعة اليوم .ويمكنك تحديد
تجربة الهاتف المحمول المناسبة لمؤسستك ،سواء من
خالل توظيف أحد حلول المحمول الخالصة أو دمج الهاتف
المحمول في نظام موجود للتحكم في الوصول على أساس
البطاقات.

الصناعات
المستفيدة من
الوصول عبر المحمول
الحكومة

التعليم العالي

العقارات التجارية
الجوائز الحائز عليها

المنتج األكثر
ً
قيمة ()MVP
مجلة Security Sales
and Integration

جائزة أفضل عرض
لمنتج جديد من
رابطة صناعات األمان ()SIA
فئة التحكم في الوصول

جائزة  Campus Safetyألفضل منتج
فئة التحكم
في الوصول
وإدارة الهوية

الشؤون المالية

الراحة وإمكانية االختيار
ُيعد األمان المادي ًّ
حل أفضل؛
ألنه يتطلب أن يعلم الشخص أن
الهاتف يمكن استخدامه كمفتاح،
ويعرف رمز المرور للدخول إلى
الهاتف ،ويعرف كيفية تنشيط
هذا المفتاح.
ديفيد تساي،
محلل دعم سطح المكتب بشركة Netflix

إمكانية الوصول بين يديك

تلبية الطلب على حلول المحمول

إنَّ حل  HID Mobile Accessهو الرائد في مجال
الحلول التي تدعم احتياجات مؤسسات اليوم في عالم أصبح
ً
توصيل ال مثي َل
يسود فيه المحمول .يمكنك توصيل بيئتك
له من قبل ،واالتجاه نحو الكفاءة وتوفير التكاليف من خالل
إدارة الوصول المركزية.

يتميز  HID Mobile Accessبتجربة مستخدم نهائي
ً
فضل عن التفاعل
متسقة عبر األجهزة وأنظمة التشغيل،
البسيط والسهل بين المحمول والقارئ .تصبح التطبيقات أكثر
قو ًة عندما يستخدم الموظفون أو الطالب أو الزوار أجهزتهم
الخاصة جنبًا إلى جنب مع التطبيقات التي اعتمدوها بالفعل.
وتوفر  HID Globalأدوات دمج تسمح بإدخال HID
 Mobile Accessفي أي مكان عمل أو تطبيق تنظيمي.
و ُتعد حزمة تطوير البرامج ( )SDKللتطبيق وواجهة برمجة
التطبيقات ( )APIالمصاحبة لها للدمج الخلفي أدا ًة من
األدوات الفعالة التي يدعمها فريق خدمات الشركاء لدينا.

افتح األبواب والبوابات بنقرة قصيرة أو من مسافة معينة باستخدام
تنشيط خاصية إمالة الهاتف ثم الدخول (.)Twist & Go
ثم استخدم الجهاز نفسَ ه لتسجيل الدخول إلى الشبكة ،وفتح
األقفال اإللكترونية ،وإصدار المستندات إصدارً ا آم ًنا من
الطابعة ،وتتبع وقت العمل والحضور ،والحصول على وجبة
خفيفة من آالت البيع الذاتي ،والوصول إلى محطة الشحن
اإللكترونية للسيارات.

نقرة قصيرة بتقنية االتصال قريب
المدى ()NFC
بنية تحتية آمنة

اإلمالة والدخول

وصول آمن بالمحمول
أمان وحماية غير مسبوقة لخصوصية بيانات الهوية

كن واث ًقا من توفر أعلى مستويات األمان والخصوصية

أصبحَ الحفاظ على خصوصية بيانات الهوية الحساسة
في أيامنا هذه أكثر أهمية من أي وقت مضى .لذا ،يعمل
 HID Mobile Accessعلى توفير أعلى مستويات
األمان وحماية الخصوصية المتاحة للتحكم في الوصول،
بفضل تقنية Seos®المتقدمة ،وهي تقنية اعتماد تستند
إلى البرامج وال تحدد عامل الشكل وال ترتبط بشريحة
األجهزة األساسية .وتستند التقنية الحائزة على الجوائز إلى
معايير  ISOوتستخدمها الحكومة األمريكية والمؤسسات
على مستوى العالم لتشفير البيانات السرية أو الحساسة.

تضمن الريادة السوقية لشركة  HID Globalفي الهويات
الموثوق بها أن يظل تداول بيانات الهوية عبر الجهاز
المحمول آم ًنا .وشركة  HID Globalتسبق السياسة
والقوانين الناشئة بخطوة ،وتضمن حماية الخصوصية
بالمراجعة المستمرة .وال تجمع حلول HID Mobile
 Accessسوى المعلومات المطلوبة للخدمة.
الحفاظ على معيار الحماية

لقد ساهم Mobile Access

تستفيد أجهزة القراءة من  HIDمن نهج األمان متعدد
الطبقات؛ أي أن التقنية تجمع بين عدة عناصر تحكم في
األمان لحماية الموارد والبيانات.

في حصول موظفينا وعمالئنا
على تجربة ثرية مخصصة
مريحة ومبتكرة للغاية.
كيفن غالس

رئيس قسم االبتكارات في Café X

التحكم في الوصول اآلمن والمتصل

األبواب

مواقف السيارات

تكنولوجيا
المعلومات

أجهزة الكمبيوتر/الكمبيوتر
المحمولة

Customer back-end systems
(e.g. identity management systems,
reservation system, access control
)systems, HR systems

HID Mobile Access
Portal API

Position o

"Tap" or
""Twist and Go

ﺑواﺑﺔ اﻹدارة،
اﻹﻟﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻹدارة،
إﻋداد ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺻول ،اﻟﻣﺧزون
ﯾﻌﻣل ﻣﺳؤول أﻣﺎن اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻌرﻓﺎت اﻟﻣﺣﻣول
واﻷﺟﮭزة واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﺑر ﺗطﺑﯾق
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﮫ
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺻول(

اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل
)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﮭوﯾﺔ
وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺟز وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺻول
وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ(

ﯾﺗﺻل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻘﺎرئ
® iCLASS SEﻋﺑر ﺗﻘﻧﯾﺔ
® Seosﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق HID
ﻟﻠﻣﺣﻣول )أو ﺗطﺑﯾق ﺟﮭﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
ﺣزﻣﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﺗطﺑﯾق  HIDﻟﻠﻣﺣﻣول(

ﯾﺗم ﻧﻘل ﻣﻌرف اﻟﻣﺣﻣول
ﺑﺄﻣﺎن إﻟﻰ اﻟﮭﺎﺗف
ﻋﺑر اﻷﺛﯾر

"ﻧﻘرة" أو
"اﻹﻣﺎﻟﺔ واﻟدﺧول"

HID Mobile Access
واﺟﮭﺔ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻠﺑواﺑﺔ

ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌرف اﻟﻣﺣﻣول
ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎرئ ® ،iCLASS SEوﯾﺗم
ﺗﻣرﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ إﻟﻰ
اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻹﺟراء اﻟﻣﻧﺎﺳب

كفاءة في إدارة المستخدمين

تسجيل المستخدم النهائي ببساطة
بالنسبة إلى الطالب ،يوفر هذا
الحل طريقة أكثر أما ًنا للوصول
إلى المباني ،كما يقدم تجربة
أفضل لهم بصفة عامة .أما
بالنسبة إلى الجامعة نفسها ،يكون
الحل بمثابة أداة توظيف يمكننا
تقديمها للطالب القادمين.

داخل HID Mobile Access

• معامَالت فريدة لضمان الخصوصية

يُسجل مستخدو  HID Mobile Accessبكفاءة عبر بوابة
سهلة االستخدام لإلدارة عبر اإلنترنت .وقد ُ
صمِّمت تقنية
 HID Mobile Accessللعمل بسالسة مع كل من أجهزة
القراءة التي تدعم الهواتف المحمولة ومعرِّ فات الهواتف
المحمولة اآلمنة.

•	حقوق وصول ُتدار بسهولة ويمكن أن يتحكم فيها مسؤول
في أي وقت

قابلية التوسع وتوفير التكاليف
ميزات بوابة :HID Mobile Access
•	واجهة سهلة االستخدام للمسؤولين

• آمنة للغاية
يم ِّكن  HID Mobile Accessالمؤسسات من المشاركة في
نموذج فوترة قائم على االشتراك لتحقيق مرونة في التسعير
وتوفير في التكاليف .ونظرً ا إلى أن Mobile Access
يستخدم تقنية Seos®التي ال تحدد عامل الشكل ،يمكن توسيعه
لالستخدام خارج نطاق التحكم في الوصول المادي.

•	تسجيل المستخدمين النهائيين ببساطة من خالل التطبيق
سهل االستخدام

مارك موالني
مساعد مدير الخدمات التجارية بجامعة هل

إﻧطﻠق!
إرسال
SEND

تنزيل
DOWNLOAD

تسجيل
ENROLL
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