
A Emissão de Cartões de 
Identificação Ficou Abandonada 
em uma Ilha Deserta?

Navegar através das complexidades da emissão 
de cartões de identificação pode ser um 
desafio, desde garantir a segurança dos dados 
até gerenciar o software instalado localmente 
em estações de trabalho isoladas e monitorar 
os níveis de suprimentos da impressora.

Tecnologias legadas e processos desconexos 
podem deixar seu setor de emissão de 
cartões de identificação sentindo-se isolado e 
questionando se há um modo mais inteligente 
de gerenciar a emissão de seus cartões de 
identificação.

Chegaram boas notícias  - há uma maneira 
mais inteligente. A inovadora solução de 
emissão de cartões de identificação da HID 
ajuda você a vencer esses desafios para criar 
um programa de emissão segura de cartões de 
identificação, integrado e centralizado.

DOWNLOAD DO RESUMO EXECUTIVO

VENCENDO OS DESAFIOS DO 
GERENCIAMENTO DOS CARTÕES DE 

IDENTIFICAÇÃO

Economize Tempo e Diminua Custos 
Operacionais
Economize tempo e diminua custos operacionais, ao 
ganhar visibilidade e controle do sistema de emissão 
com monitoramento em tempo real, que reduz erros 
humanos e evita o oneroso tempo de inatividade.

Ganhe Visibilidade Global e Aumente a 
Segurança
Obtenha visibilidade da emissão remota de cartões 
e suplante os padrões de privacidade e segurança 
de dados com criptografia e gerenciamento de 
armazenamento de dados de ponta.

Torne a Emissão de Cartões Mais 
Conveniente
Gerencie o estoque de suprimentos e emita cartões 
de identificação de qualquer dispositivo ou local. 
Nossa plataforma baseada em nuvem desbloqueia 
funcionalidades centralizadas que eliminam a 
dependência da tecnologia legada e de estações de 
trabalho isoladas.

Simplifique a Emissão de Cartões para 
Aumentar a Eficiência 
Simplifique seu processo de emissão de cartões com 
uma solução centralizada fácil de usar, que elimina 
a necessidade de diferentes sistemas e aplicativos 
e fornece novas eficiências por meio da automação 
contínua.
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Leia o sumário executivo para descobrir como o HID® FARGO® Connect pode centralizar, otimizar e garantir a emissão dos seus cartões de identificação.
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