Aplicativo Móvel
HID® Reader Manager™

Gerenciamento de Leitoras - Simples e Seguro

Gerenciar leitoras com simplicidade e
segurança por meio de um dispositivo móvel
O atual ambiente de negócios exige
que os profissionais de segurança
façam mais com menos - e que ao
mesmo tempo continuem fazendo as
coisas certas, como manter o foco na
mitigação dos riscos de segurança.
E é nesse aspecto, que se torna
fundamental a simplificação dos
processos e da administração.
O Potencial da Administrar as
Leitoras na Palma de Sua Mão
O HID® Reader Manager™ coloca o
controle de administração da leitora
a um simples tocar ou deslizar em
dispositivos compatíveis com iOS
ou Android. Controle as chaves

O HID® Reader Manager™ coloca
o controle de administração
da leitora, a um simples tocar
ou deslizar, em dispositivos
compatíveis com iOS ou
Android.

de autorização, modifique as
configurações da leitora, atualize
o firmware ou inspecione o estado
das leitoras habilitadas na área de
proximidade de Bluetooth, através do
aplicativo móvel Reader Manager.
¡ Racionaliza a administração
Acesso instantâneo possibilitando a
manutenção de campo e atualizações
¡ Impulsiona a comunicação segura
Suportado pelos mais recentes
protocolos padrão da indústria
¡ Estimula uma melhor experiência
Sempre disponível para que você
possa minimizar as interrupções

O que você pode fazer com o Portal
e o Aplicativo Reader Manager?

EMITIR CHAVES DE
AUTORIZAÇÃO

CADASTRAR TÉCNICOS
NA LEITORA

ATUALIZAR
O FIRMWARE

INSPECIONAR O ESTADO
DA LEITORA CONECTADA

MODIFICAR AS
CONFIGURAÇÕES DA
LEITORA

EMITIR, ATUALIZAR E
DELETAR A AUTORIZAÇÃO

Para as chaves de leitoras HID Elite e/ou
MOB, o Administrador do Reader Manager
emite um convite com uma chave de
autorização destinada ao Técnico de Leitora

PORTAL HID
READER MANAGER

O convite com a chave de
autenticação é encaminhado
por e-mail

O Aplicativo HID Reader Manager
se comunica com a leitora via Bluetooth

APLICATIVO HID
READER MANAGER

LEITORA DE ACESSO MÓVEL
HID OU LEITORA COM KIT DE
UPGRADE BLUETOOTH E OSDP

Proporcionando segurança através de
confiabilidade, eficiência e conveniência
O Reader Manager suporta o mais
recente padrão da indústria, o ODSP
(Protocolo Aberto de Dispositivos
Supervisionados), e simplifica o
processo de configuração de leitoras
para maior segurança. Use o aplicativo
móvel HID Reader Manager, para
conectar-se a leitora via Bluetooth
e habilitar os administradores de
leitoras, para gerenciar a configuração,
o diagnóstico e o firmware, por meio
de dispositivos móveis iOS ou Android.
Precisando de leitoras compatíveis
com Bluetooth? Faça o upgrade
facilmente
O kit de upgrade Bluetooth e OSDP
para iCLASS SE® e multiCLASS SE®,
permite disponibilizar o suporte das
tecnologias Bluetooth ou OSDP,
para leitoras que não dispõem dessa
funcionalidade. O Kit de upgrade
Bluetooth e OSDP para iCLASS SE e
MultiCLASS SE, é um simples módulo
plug in e uma contraplaca refletora

com adesivo autocolante. O Kit de
upgrade pode atualizar as leitoras
permanentemente, ou conectar
temporariamente a leitoras que não
necessitem de suporte Bluetooth
continuamente.
Funcionalidades e Compatibilidade
¡ Localizar - escaneie e localize a
leitora para comunicação
¡ Inspecionar - examine o hardware,
firmware e detalhes de configuração
da leitora
¡ Configurar - aplique as alterações
de configuração a leitora
¡ Upgrade - atualize o firmware da
leitora
A lista completa com especificações e
compatibilidade pode ser encontrada
em: https://www.hidglobal.com/
reader-manager-system-requirements

Use o aplicativo móvel
HID Reader Manager para
conectar-se a leitora via
Bluetooth, e capacitar
os administradores de
leitoras para gerenciar a
configuração, o diagnóstico
e o firmware com um
dispositivo móvel iOS ou
Android.

Especificações do Aplicativo Móvel HID® Reader Manager ™
Modelos de Leitoras Compatíveis

R10/RP10, R15/RP15, RK40/RPK40

Requisitos do aplicativo Móvel Reader
Manager*

Compatible iOS® or Android™ smartphone with HID Reader
Manager mobile app and internet connection

Compatibilidade de Hardware para
Leitoras*

iCLASS SE® and multiCLASS SE® with Revision E part
numbers starting with 900, 910, 920, 921 (excluding
pivCLASS® and multiCLASS SE® with Indala® Prox)

Compatibilidade de Firmware para
Leitoras*

R7SP3, R7SP8, R8.4.x, R8.5.x, R8.6.x
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