
Fördelar med Mobile Access 
 
 Din smartphone har du alltid  
 med dig

 Tillträde med en mobil enhet kan  
 gå snabbare och smidigare 

 Smarta enheter känner av rörelse 
 och möjligheten att öppna 
 en dörr med hjälp av att röra 
 enheten s.k ‘Twist and Go’

Hur startar jag?

 1. Skicka en e-post

 2. Ladda ned Appen

 3. Registrera dig

 4. GO!

Använd en smartphone eller läsplatta för att öppna din dörr

HID Mobile Access flyttar behörigheten för passagekontroll till 
smartphones, läsplattor och andra ”wearables”.
HID Mobile Access kommer som en ren mobil lösning eller integrerad i ett 
befintligt molnbaserat passagesystem.
Öppna dörrar med ett klick eller med hjälp av “Twist and Go” aktivering, 
beroende på applikationen eller slutanvändarens behov.

Smart access för en mobil värld

Baserad på HID Seos teknik, levererar HID Mobile Access den högsta nivån 
av säkerhet och integritetsskydd för passagekontroll. Tekniken är även 
baserad på ISO-standarder.
HID Global intuitiva och användarvänliga HID Mobile Access Portal och App 
gör det möjligt för organisationer att effektivt distribuera och administrera 
sin mobila användare.

Mobile Access består av 5 enkla steg för att starta 
1. Slutkundens administrerar användare och Mobila IDs via Secure 

Identity Services portal.
2. Mobila ID sänds till mobiltelefonen via operatören.
3. Läsare aktiveras via ett “klick” eller via ‘Twist and go’.
4. Läsare ackrediteras.
5. Kunden har nu access till systemet.
 
Kommunikations standarder

2 typer av kommunikation kan användas för Mobile Access.
• Bluetooth Smart (BLE) stöds för både iOS och Android. Det ger även en 

reducerad strömanvändning  Kan användas för avstånd upp till10 m.
• Near Field Communications (NFC) stöds inte av iOS. Kan användas av NFC 

enheter för RF kommunikation på kortare avstånd än 10m.

Mobile Access
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