
 
HID e ViVOtech oferecem uma solução 
de ponta a ponta para controle 
de acesso seguro e conveniente e 
transações sem dinheiros em lojas, bem 
como máquinas de vendas dentro de 
campi sem alterações significativas na 
infra-estrutura já existente.

·   Maior segurança: com o uso de crachás de proximidade altamente seguros da HID e das leitoras ViVOtech 
para pagamentos, os alunos não precisam carregar dinheiro ou cartões de crédito.

·   Fácil iMpleMentação: a tecnologia plug-and-play da ViVOtech permite implementação rápida e fácil do 
sistema em lojas a um custo que representa apenas uma parte do custo de um novo terminal de PDV - não são 
necessárias quaisquer alterações nos PDVs ou nas caixas registradoras já existentes.

·   pagaMentos rápidos por proxiMidade: uma rápida produtividade operacional de linha aumenta a 
eficiência das lojas- os operadores ganham velocidade nos registros de saída nos horários de pico (por exemplo, 
hora de almoço na lanchonete).

·   escala e atualização: aplicações de proximidade de valor agregado podem ser desenvolvidas com base 
na infra-estrutura instalada para oferecer programas e serviços adicionais para os estudantes.
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 A Universidade de Gallaudet é a única universidade do mundo a oferecer 
programas educacionais exemplares para alunos surdos e com dificuldades 
auditivas em todos os níveis de aprendizagem. Seus programas variam desde o 
atendimento a crianças e seus pais e continuam até o ensino médio e superior. 
Cursos de bacharelado são oferecidos, e os alunos têm a opção de desenvolver 
suas especializações por meio de um programa de estudo autodirigido. Além 
disso, programas de graduação e doutorado são oferecidos em vários campos 
que envolvem a prestação de serviços profissionais a pessoas surdas e com 
dificuldades auditivas. A escola foi fundada em 1864 por um Ato do Congresso,  
e sua escritura foi assinada pelo Presidente Abraham Lincoln.

Embora a Gallaudet tenha sido fundada há 140 anos, ela mantém um forte 
compromisso com o uso de tecnologia em seus programas de serviços acadêmicos. 
A cada semestre, mais de 70% dos alunos fazem um ou mais cursos com o apoio 
do sistema de aprendizado on-line da Gallaudet. Cada novo aluno participa de uma 
orientação tecnológica durante o primeiro ano, onde aprende como usar o sistema 
de aprendizado on-line da Gallaudet e outras ofertas de tecnologia.

Devido ao compromisso da Gallaudet de implementar tecnologia inovadora 
que torna a vida dos alunos mais fácil, eles ficaram satisfeitos em saber que 
os cartões de proximidade da HID existentes para controle de acesso de alunos 
podiam ser usados para suportar várias aplicações novas dentro da universidade 
por meio da implantação de um sistema de pagamento sem dinheiro da ViVOtech. 
Quando novos alunos se matriculavam, cartões de proximidade HID continuavam 
a ser emitidos como parte do processo de matrícula. Esse cartão tornou-se 
agora um cartão multifuncional que simplifica a vida do aluno, enquanto fornece 
aplicações de segurança e de valor agregado. A cada semestre, uma quantia 
de dinheiro é registrada em uma base de dados correspondente ao cartão do 
aluno. Os fundos são deduzidos a cada compra passada pelas leitoras ViVOtech, 
utilizando a tecnologia de leitora de proximidade incorporada da HID instalada 
em vários sistemas de ponto de vendas em todo o campus.

estudo de caso do cliente



Possibilitando o pagamento sem dinheiro e o controle de acesso, a solução 
ViVOtech/HID transforma o cartão de proximidade em cartões multifuncionais. 
Esses cartões multifuncionais podem ser utilizados durante o registro anual 
do aluno, evitando o então cansativo processo de registro, e para compra de 
livros nas livrarias, eliminando a necessidade de carregar dinheiro ou cartões de 
crédito. O cartão também é usado para conceder acesso seguro aos dormitórios, 
para compras por meio de leitoras ViVOtech em eventos especiais para 
entradas rápidas e itens de alimentação, e na lanchonete, onde a produtividade 
operacional em linha nos horários de pico aumenta muito com os pagamentos 
rápidos feitos com a tecnologia de proximidade. Esse programa também ajuda a 
gerenciar com segurança muitos dos exclusivos requisitos dietéticos dos alunos, 
armazenando dados de planos de dieta como parte do registro dos alunos.

Um dos desafios encontrados durante o projeto era a obtenção de aprovação 
de nível superior dos vários grupos de serviços e instalações de alimentação. 
Esses grupos eram resistentes à idéia de substituir os sistemas de PDV com fita 
magnética existentes por terminais que poderiam aceitar pagamentos feitos 
com a tecnologia de proximidade. Depois que esses grupos viram a simplicidade 
com que as leitoras ViVOtech podiam ser instaladas em apenas alguns minutos 
em qualquer sistema de PDV já existente, houve um consenso geral em relação 
à aplicação, com especial atenção a o que a solução oferecia para seu ativo 
mais valioso - seus alunos.

Além de fornecer segurança e facilidade de uso a seus alunos, a Gallaudet pôde 
reduzir os gastos com recursos de processamento de dados, devido à integração 
contínua de compartilhamento de dados de alunos e docentes em diferentes 
plataformas. “O uso das leitoras sem contato da VIVOtech e dos cartões de 
proximidade da HID proporcionou à Universidade uma grande economia de 
tempo e mão-de-obra, eliminando a necessidade de programar individualmente 
a identificação de cada aluno com uma fita magnética”, afirmou Gary Aller, 
Diretor Executivo de Negócios e Serviços de Suporte da Gallaudet. “Pudemos 
usar o sistema remoto de abertura de portas Simplex da Universidade e um 
download simples de nomes de alunos desse sistema para fornecer a base de 
dados para nosso computador de serviços de alimentação. O sistema também 
pode ser facilmente expandido para incluir docentes e equipe no futuro. Eu fiquei 
muito satisfeito com a eficiência e a confiabilidade das leitoras ViVOtech e dos 
cartões HID.”
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